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Cuvânt înainte

La împlinirea a 100 de ani de la deschiderea de către Vasile Pârvan a șantierului arheologic
Histria sunt fericit că pot să dăruiesc o nouă lucrare dedicată acestei cetăți. Odată scrisul
finalizat, cartea făcută publică, mă simt de parcă tocmai am încheiat cea mai frumoasă
campanie arheologică, campania de la Troia viselor mele. Căci fiecare visător are o Troie a
sa ce-l urmăreşte peste ani indiferent de locul unde viaţa îl poartă. Această carte reprezintă
împlinirea unui vis din copilărie: catalogarea monedelor histriene de epocă romană.
Când am plecat în acest demers mi-am imaginat că tot ce voi avea de făcut este să adun la
un loc, într-o formă cât mai ştiinţifică, toate acele monede histriene împrăştiate în lucrări de
specialitate, sit-uri de internet sau colecţii. Dar lucrurile s-au dovedit mult mai complexe, căci
studiind aceste monede ( pe care cititorul le va vedea adunate în catalogul cărții ) cred că am
zărit şi puțin din desfăşurarea vieţii la Histria în epoca romană, câteva fleşuri din istoria
spaţiului pontic.
Revăzând lucrare îmi dau seama că întrebările ce se nasc sunt mult mai numeroase decât
răspunsurile oferite, că multe aspecte rămân neclare iar altele pot fi discutate și rediscutate.
Dar oricâte minusuri vor fi găsite lucrării sunt sigur că fiecare cititor, fie el cercetător (
numismat sau arheolog ), colecţionar pasionat sau doar cititor întâmplător, va găsi ceva
interesant sau util. Pentru că scopul principal al acestei lucrări este utilitatea. Am dorit în
primul rând să ofer un instrument de lucru, un catalog al monedelor histriene de epocă
romană pe baze cronologice asemeni marilor cataloage dedicate monetăriei oficiale
imperiale. Estimez că aproximativ 75% din emisiunile histriene de epocă romană se
regăsesc în acest catalog. Catalogul a fost conceput privind către trecut dar cu gândul la
viitor. Pentru emisiunile ce vor apărea în viitor sau publicate dar necunoscute nouă în acest
moment, am gândit un sistem de catalogare pe baze cronologice, care permite adăugarea
de noi emisiuni fără a afecta ordinea iniţială. Notarea emisiunilor deşi poate părea greoaie
este de natură să ofere criptat maximum de informaţii posibil cu minim de caractere.
Faţă de prima lucrare dedicată emisiunilor histriene din vremea lui Septimius Severus (
conţinută în linii mari și de prezenta lucrare ) am dorit ca aici să aprofundăm şi probleme de
iconografie, de identificare a Marelui Zeu călare (Teos Megas), zeu ce în epoca romană
devine emblematic pentru atelierul monetar histrian ca principal tip monetar. Consideraţiile
de ordin istoric dar şi cele de natură să stabilească relaţia între emisiunile autonome, cele
aşa zis „pseudo-autonome” şi cele provinciale sper să trezească interesul cititorului în egală
măsură.
Cine doreşte să-mi transmită o părere legat de această carte sau doreşte să facă
cunoscute materiale numismatice ( aflate în colecţii publice sau private ) ce nu se regăsesc
aici dar se află în directă legătură cu subiectul, poate să o facă trimiţându-mi un e-mail pe
adresa: beldianub@yahoo.com .
Bogdan Beldianu
Bucureşti 2014
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A. Cronologia monedelor emise la Histria în epoca
romană
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Cronologia emisiunilor histriene „pseudo-autonome”

Una din pasionantele problematici ale monetăriei histriene este cea a emisiunilor aşa numite
„pseudo-autonome”19. În celebrul catalog german (AMNG 1) B. Pick menţionează doar o
singură astfel de emisiune histriană20. De atunci şi până acum au fost publicate cu toate
datele necesare alte câteva tipuri noi de emisiuni histriene așa zis „pseudo-autonome”21.
Acestora li se adaugă în cataloagele unor case de licitație alte două emisiuni nepublicate
încă în lucrări de specialitate22 și mai multe variante a celor deja publicate.
Principala trăsătură comună a emisiunilor aşa zise pseudo-autonome histriene este
dimensiunea lor redusă, aceste emisiuni fiind conform caracteristicilor (greutate/diametru)
doar de nominal mic ( 1-2 assaria ). Numărul lor extrem de redus putând fi şi o consecinţă a
acestui fapt, dimensiunea redusă ducând la o descoperire oarecum selectivă. Astfel piesele
mai mari fiind mai uşor de găsit ( în săpături arheologice sau în descoperiri fortuite ) au fost
şi mai vizibile în publicaţii în decursul timpului în vreme ce „pseudo-autonomele” de nominal
mic au apariţii mult mai rare. Nominalul mic poate fi şi un argument indirect pentru datarea
lor, fiind foarte posibil să fi fost emise în paralel cu cele având împăraţi dedicaţi, atunci când
nu avem emisiuni de nominal mic atestate.
Tipologic emisiunile histriene pseudo-autonome, în funcţie de aversul acestora, sunt
împărţite în catalogul lucrării în cinci grupe principale notate de la A la E. Fiecare grupă are
un interval cronologic propriu dar cu diferenţe de încadrare cronologică de la o emisiune la
alta.
Grupa A este prezentă în catalog cu două tipuri monetare, fiecare tip având câte două
variante de revers23. Compozițional toate emisiunile grupei sunt identice, descrierea
aversului fiind: Apollo nud stând pe omphalos spre stânga, ramură în mâna dreaptă24, mâna
stânga sprijinită pe o liră; iar a reversului: Dionysos în picioare spre stânga, ţinând thyrsos în
mâna stângă iar în mâna dreaptă un vas ( kantharos ) din care toarnă ( vin ) unei pantere
aflate în stânga. Diferențele între tipuri și variantele acestora sunt date de forma și poziția
legendei în câmpul monetar al reversului.

19

Pentru problematica generală a așa ziselor emisiuni “pseudo-autonome” a se vedea: Butcher 1988,
pg. 29-31.
20
Este vorba de moneda notată AMNG 483 ( PA-T3-V4 în catalogul nostru ) având pe avers bustul
Athenei iar pe revers pe Dionysos nud, turnând unei pantere, aflate la picioare, vin dintr-un kantharos.
21
Emisiunile se găsesc în catalog acestei lucrări însoţite de trimiteri către lucrările în care au apărut
anterior.
22
În catalog acestei lucrări notate cu indicativele PA-T3-V1 şi PA-T9-V1.
23
Pentru prima dată o emisiune histriană din această grupă a fost publicată de Constantin Preda (
Preda 1958, pg. 114, în catalog moneda nr. 6, pl. II, 7 ). Este vorba de emisiunea PA-T2-V2 în
catalogul lucrării de față.
24
În descrierile mai vechi ( ex. Preda 1958, op.cit ), probabil datorită stării de consevrare a monedelor,
Apollon apare ca purtător de săgeată în mâna dreaptă. Analiza fotografiilor digitale a mai multor
monede de acest tip arată că în fapt este vorba de o ramură în mâna dreaptă și nu de o săgeată.
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La tipul 1 ( notată în catalog cu indicativul PA-T1-V1/ PA-T1-V2 ) legenda de tip „ICTPI” (
mai exact: IC- I - cu literele tau-rho aflate în ligatură ) se află scrisă orizontal în câmpul
superior al reversului. Această formă de scriere a legendei pe monedele histriene, exceptând
ligatura tau-rho ( ) este întâlnită doar la una din emisiunile pentru Antoninus Pius ( APT1V1 în catalog ). Credem că acest fapt constituie un argument suficient de puternic pentru a
plasa în contemporaneitate emisiunile „pseudo-autonome” tipul 1 cu emisiunile pentru
Antoninus Pius. Datarea emisiunii „pseudoautonome” PA-T1-V1 și PA-T1-V2 se face astfel
aproximativ în anii 138-161 dChr. Prin analogia dată de ligatura tau-rho ( ) putem data fără
reţinere în acelaş interval cronologic şi contramarca histriană IC IH ( notată în catalog cu
indicativul CMH2 ).
Tipul 2 al grupei A ( cu cele două variante ale sale (PA-T2-V1 și PA-T2-V2 ) îşi are şi el
asigurată datarea dar de această dată nu în baza legendei ( scrisă circular pe revers în
forma ICTPIA-NΩN la PA-T2-V1 și probabil similar la PA-T2-V2 ). Reversul ( atât cât lasă
schiţele şi mulajul să se vadă ) este aproape identic cu al unei emisiuni pentru Commodus
din seria 2 dedicată acestuia (COM-S2T7V1)25 şi foarte apropiat de reversul unei emisiuni
histriene dedicate Crispinei ( CRI – ST1V1 ).

Emisiuni monetare histriene: „pseudo-autonomă” - PA-T1-V2 ( stânga sus ); autonomă
Apollo pe omphalos „APIΣTA” ( stânga jos )., Commodus - COM-S2T7V1 ( dreapta sus ) şi
Crispina-CRI ST1 (dreapta jos ).

Asocierea reversului tipului 2 al grupei A „pseudo-autonome” cu cel al emisiunii histriene
pentru Commodus sau pentru Crispina oferă acestui tip o datare mai târzie decât a tipului 1
(PA-T1-V1/V2 ) respectiv în intervalul cronologic 181-191 dChr.
25

Greutatea celor două monede este de asemenea similară ( 3,14g; 17,5mm pentru PA-T6-V1 şi
3,60g; 18mm pentru COM-S2T7V1 ) fiind şi acesta un argument în favoarea înrudirii şi
contemporaneităţii lor.
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Dar aversul emisiunilor din grupa A este strâns înrudit, atât tematic cât și ca manieră de
realizare artistică , cu cel prezent pe emisiunile autonome de tip Apollo pe omphalos
„APIΣTA”26, emisiuni datate larg după anul 48 aChr sau 45 aChr27.
Puternica înrudire28 între aversul acestor emisiuni „pseudo-autonome” şi a celor autonome
de tip „Apollo pe omphalos” ne arată că suntem în faţa unei adevărate „verigi lipsă” între
emisiunile autonome şi cele „provinciale” histriene de epocă romană. Practic aceste emisiuni
„pseudo-autonome” din grupa A dovedesc o continuitate neântreruptă a atelierului monetar
histrian, între momentul emiterii emisiunilor autonome şi a celor pseudo-autonome, dar şi o
limită superioară cronologică a unora din aşa zisele monede autonome, limită ce iată se
conturează a fi în epoca romană chiar în vecinătatea secolului II dChr.
Astfel trecerea de la clasicul sigma ( Σ ) la sigma lunar ( C ) pare să aibă loc într-o perioadă
scurtă de timp, perioadă situată cel mai probabil înainte de Antoninus Pius sau chiar în
vremea lui. Că aşa stau lucrurile o demonstrează indirect şi alte două alte emisiuni histriene.
Prima emisiune, publicată cu mult timp în urmă29 , are pe avers Marele Zeu călare iar pe
revers un vultur imperial, cu cunună în cioc, surmontând un altar şi legenda IΣTPIH. Reversul
aceastei emisiuni se leagă tematic de cel al emisiunii „pseudo-autonome” PA-T8-V1, cele
două emisiuni având un revers similar ( de factură romană imperială ) de tip vultur cu cunună
în cioc surmontând glob, fulger sau bază paralelipipedică30, dar cu sigma de formă diferit în
legendă (clasic Σ în cazul primei emisiuni și lunar C în cazul celei de a doua ).
Pentru PA-T8-V1 a fost propusă o datare în primi ani ai domniei lui Septimius Severus dar
pentru emisiunea histriană cu Marele Zeu călare pe avers şi vultur pe bază paralelipipedică
pe revers datarea se face cu siguranţă mult mai devreme31. Cum emisiunile histriene
cunoscute pentru Antoninus Pius sunt deja purtătoare de sigma lunar ( C ) este de presupus
că această emisiune ( cu sigma clasic -Σ- în legendă) să fie contemporană cu acesta (în
primii ani de domnie, probabil înainte de momentul trecerii la sigma lunar ) sau anterioară dar
nu mai veche de Tiberius. O anumită logică ne îndreaptă să considerăm totuşi această
emisiune histriană ca fiind bătută în primii ani ai împăratului Antoninus Pius.

26

Pentru cele două variante ale tipului “Apollo pe omphalos” cu lira şi cu arc a se vedea Talmaţchi
2011, pg. 109, pl. XXIX, nr. 5-10.
27
Idem, pg. 343.
28
Până la apariţia şi publicarea şi a altor exemplare din acest tip monetar este dificilă stabilirea unei
relaţii mai apropiate între ştanţele folosite pentru emiterea monedelor histriene autonome şi pseudoautonome având pe avers reprezentarea lui Apollo pe omphalos.
29
Ruzicka 1917, moneda nr. 482. Moneda ilustrată în acest material a fost oferită spre vânzare de
casa de licitaţii „La Galerie Numismatique” la licitaţia de la Geneva din 28 Noiembrie 2004, nr. 316 în
catalog.
30

Petac 2003, pg. 356, tip monetar folosit în monetăria oficială pentru a ilustra scena divinatorie, a
consacrării împăratului defunct
31
Ibidem, în nota 42 este făcut un inventar al împăraţilor pentru care monetăria oficială a emis astfel de tipuri:
Tiberius - Divus Augustus, Nerva - Divus Augustus, Domiţian – Divus Augustus, Antoninus Pius - Divus
Hadrianus, Marcus Aurelius – Divus Antoninus şi Divus Verus, Commodus – Divus marcus Antoninus, Septimius
Severus – Divus Pertinax, Caracalla – Divus Severus şi Elagabal – Divo Antonino Magno.
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Vultur cu coroană în cioc pe medalion de teracotă descoperit la Histria ( A ) şi pe emisiuni
histriene aşa zis „autonome” (B) şi „pseudo-autonome” (C).

Cealaltă emisiune autonomă ce asigură dovada trecerii într-un interval foarte scurt de timp
de la sigma clasic ( Σ ) la sigma lunar (C) este emisiunea de tip „Athena” având pe avers un
bust cu cască boeţiană, iar pe revers un kerykeion şi legenda ( la stânga şi la dreapta
acestuia pe un singur rând): IΣTPI32. Emisiunea „pseudo-autonomă” PA-T3-V133 este
similară34 ( compoziţional şi artistic ) dar legenda conţine deja pe sigma lunar C ( în
imaginea de mai jos moneda din dreapta ).

Emisiuni cu bust şi cască boeţiană pe avers şi kerykeion pe revers având legenda scrisă cu
sigma clasic Σ ( moneda din stânga ) şi cu sigma lunar C ( monedele din mijloc şi dreapta ).

Credem că o ipoteză foarte plauzibilă se desprinde de aici şi anume că: o ultimă serie
cronologică de emisiuni aşa zis „autonome” (având legenda de tip IΣTPIH şi din care fac
parte cel puţin trei tipuri monetare35: primul „Apollon pe omphalos”; al doilea Athena sau
Hermes bust pe avers cu kerykeion pe revers şi ultimul având pe avers „Marele Zeu călare”
cu revers „vultur cu cunună pe altar”) este emisă de atelierul histrian în sec. I-II d.Chr. Pentru
32

Talmaţchi 2011, pg. 110, pl. XXIX 1 şi 4.
PA-T4-V1 pare mult mai apropiată ca realizare de emisiunea cu bust şi kerykeion şi legenda IΣTPI
dar desenul ce o ilustrează are limitele sale şi până la apariţia unei piese similare ilustrată cu o
fotografie de bună calitatea vom folosi pentru comparaţie emisiunea PA-T3-V1 cu un avers identic dar
cu o altă dispunere a legendei reversului.
34
Pentru comparaţie nu am avut la dispoziţie decât fotografiile ( la rezoluţie slabă ) şi desenele ( cu tot
subiectivismul lor) din lucrările anterior citate.
35
În realitate pare a fi vorba de mai multe emisiuni ce se situează în acest interval cronologic şi aici
avem în vedere cele de tip „Athena” care necesită însă o analiză mai detaliată ce depăşeşte cadrul
acestei lucrări.
33
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emisiunea de tip „Marele Zeu călare” pe avers şi „vultur cu cunună pe altar” pe revers, este
posibilă o datare mai timpurie în sec. I dChr, în vreme ce pentru celelalte două este asigurată
(aşa cum am văzut mai sus) o strânsă legătură chiar cu a doua jumătatea a sec. II dChr36.
Emisiunile grupei B au reprezentat pe avers un bust spre dreapta, ce pe cap poartă o
cască-coif boeţian, iar pe revers kerykeionul şi mai multe variante de legende.
În privinţa identităţii personajului de pe avers , Constantin Preda ( primul ce a publicat astfel
de monede ) a văzut o reprezentare a lui Hermes37.
Ce surprinde cumva pe monedele acestei grupe este prezenţa coifului boeţian. Acesta are
ca model petasos-ul ( acoperitoare de cap contra soarelui, des întâlnită pe reprezentările inclusiv monetare - dedicate lui Hermes). Coiful boeţian, potrivit lui Xenophon, este indicat
pentru cavalerişti datorită bunei vizibilităţi oferite38. Dar, din reprezentările specifice lui
Hermes ( sculpturale sau monetare ), lipsesc cu desăvârşire cele ecvestre. De ce atelierul
histrian a optat pentru reprezentarea unui coif boeţian şi nu pentru un simplu petasos ( dacă
avem de a face cu o reprezentare a lui Hermes), pe aversul monedelor din această grupă,
este o întrebare a cărui răspuns pentru moment ne scapă.

Fundal: cavalerist cu cască boeţiană pe altarul lui Domitiu Ahenobarbus ( Muzeul Louvre );
medalioane: bust pe monedele histriene pseudo-autonome din grupa C ( stânga sus );
cască boeţiană dreapta sus ( Ashmolean Museum ) şi cavalerist pe aşa zisul sarcofag al lui
Alexandru Macedon ( Muzeul de arheologie din Istanbul ).

36

Apariţia tipului monetar ecvestru „Marele Zeu” şi a aversurilor cu bust şi cască boeţiană specifică
cavaleriei ar putea avea o semnificaţie comună ce pentru moment nu se conturează tocmai clar.
37
Preda 1958, pg. 113. A se vedea descrierea monedelor nr. 3-5 În catalog,. Pentru moneda nr. 5 în
catalog. autorul descrie aversul ca fiind „Bustul Athenei având coif cu cristă spre dreapta”.
38
Coiful boeţian are la origine petasos-ul ca model de execuţie şi conform lui Xenophon este un coif
recomandat cavaleriei. A se vedea vikipedia (http://en.wikipedia.org/wiki/Boeotian_helmet ).
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Dar s-ar putea foarte bine ca personajul de pe aversul acestei grupe să nu fie totuşi
Hermes, caz în care raportările şi explicaţiile pentru prezenţa coifului boeţian să fie cu totul
altele.
Pentru datarea emisiunilor grupei B ( PA-T3-V1 şi PA-T4-V1 ) a fost propus intervalul
cuprins de sec. II – I aChr. Prezenţa lui sigma lunar ( C ) asigură însă monedelor o datare
mai târzie, contemporană cu emisiunile histriene dedicate împăraţilor romani. Un element de
reprezentare, credem noi, este foarte important pentru conturarea intervalului cronologic de
emitere a acestor monede: pe avers este reprezentat un bust. În monetăria histriană, fie că
vorbim de emisiuni autonome, pseudo-autonome sau provinciale, reprezentările de tip bust
nu apar mai devreme de Commodus. Ca urmare am spune că nici grupa trei de emisiuni
„pseudo-autonome” nu poate fi datată înainte de împăratul Commodus. Ar mai fi de spus că
atât cât lasă starea monedelor din această ultimă subgrupă să se vadă se poate observa o
manieră asemănătoare de realizare a bustului cu cel de pe monedele histriene din prima
grupă pentru Geta. Însă până la apariţia unor exemplare aflate într-o stare mulţumitoare de
conservare care să permită o analiză temeinică propunem pentru aşa zisele emisiuni
pseudo-autonome din această grupă o datare largă în secolul II dChr.
Emisiunile grupei C au aversul de tip „Athena bust cu coif corintic”. În această ultimă
categorie sunt catalogate două tipuri de revers: tip „kerykeion” ( PA-T5-V1 ) și tip „Dionysos
cu thyrsos turnând vin panterei” .
Pentru emisiunea tip „kerikeyon” ( PA-T5-V1 ) a fost propusă o datare în perioada curpinsă
între sfârşitul secolului I aChr şi începutul secolului II dChr39. Anumite caracteristici ale
reversului și aici avem în vedere legendă orizontală, forma scurtă a acesteia cu ligatura thauro ( IC- I ), ne îndeamnă la o datare în anii lui Antoninus Pius ( 138-161 dChr ) sau foarte
aproape de acest interval cronologic. Pentru al doilea tip al grupei („Dionysos cu thyrsos
turnând vin panterei”), pe baza similitudinilor între AMNG 483 (PA-T6-V1) şi emisiunile de
acelaş tip pentru Carcalla ( C-S2T3 ), s-a presupus contemporaneitatea lor.
O scurtă discuţie necesită şi ligatura dintre tau şi rho din legenda reversului emisiunii PA-T5V1. Pe această emisiune ligatura tau-rho este realizată prin adăugarea buclei literei ro ( P )
pe hasta verticală a literei tau sub hasta orizontală a acesteia ( ) .
Ligatura tau-rho ar fi putut fi rezultatul unei încadrări greşite a gravorului în spaţiul câmpului
monetar ce ar fi necesitat comasarea celor două litere într-un singur caracter. Dar ligatura
tau-rho nu are o prezență singulară în monetăria histriană. Emisiuni ale grupei A folosesc
această ligatura în cele două variante ale sale, atât ca cea de pe emisiunea grupei C (
varianta cu ro sub hasta orizontală a literei tau
) cât și varianta realizată prin unirea cu o
buclă în partea dreaptă a hastei orizontale cu cea verticală a literei tau ( ). Cele două
forme de ligatură tau-rho ( şi ) sunt folosite atât de emisiuni „pseudo-autonome” din
grupele A și C cât și de cele două contramărci cunoscute ale atelierului monetar histrian de
epocă romană40.
Este evident că nu ne aflăm în faţa unui procedeu tehnic de acoperirie a unei greşeli de
gravare ci a unei alte raţiuni de folosire a ligaturii tau-rho. În acestă situaţie prezenţa ligaturii
39

Preda 1958, pg. 118-119.
A se vedea în această lucrare capitolul „Semne de monetărie, contramărci şi particularităţi ale
atelierului monetar histrian”.
40
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tau-rho pe emisiunile „pseudo-autonome” din grupa A și C şi pe cele două cotramărci
histriene nu este una pur întâmplătoare şi obligă cel puţin la o contemporaneitate a emisiunii
monetare cu cele două contramărcii. Din păcate cele două contramărci cunoscute până
acum ( prima cu ligatura tau-rho în varianta
iar a doua în varianta ) sunt aplicate pe
monede ilizibile, imposibil de identificat datorită uzurii accentuate ) şi care din această cauză
nu pot oferii un terminus post quem pentru datarea folosirii acestui tip de ligatură şi implicit o
datare mai restrânsă a contramărcilor şi emisiunilor „pseudoautonome” în discuţie. Dar
apariţia în viitor a altor monede identificabile marcate cu aceste contramărci va putea aduce
o delimitare cronologică mai bună pentru momentul la care atelierul histrian foloseşte ligatura
tau-rho atât pe emisiunile cât și pe contramărcile sale monetare.
Grupa D are aversul de tip „capul zeului ( sau personificării fluviului ) Istros spre dreapta” şi
legenda explicativă: ICTPOC. În această grupă se regăsesc două tipuri de revers: Hermes
(PA-T7-V1) şi Vultur pe glob cu cunună în cioc (PA-T8-V1). Pentru datarea emisiunii „vultur
pe glob” s-a propus perioada primilor ani ai domniei lui Septimius Severus41.
Grupa E, având pe avers capul zeiţei Athena, cu coif corintic, spre dreapta, fără legendă,
are asociat un singur tip de revers: Dionysos cu kantharos şi thyrsos, dar cu cel puţin patru
variante diferite date fie de realizarea compoziţiei, fie de distribuţia legendei. Pentru
emisiunile PA-T9-V2 şi PA-T9-V3 a fost stabilită datarea, în baza un element comun aflat la
începutul legendei reversului ( un sigma lunar cu punct inclus ) prezent şi pe emisiunea
pentru Caracalla C-S1T1, într-un interval de tip similar cu cel al emisiunilor histriene pentru
acest împărat42. Dar cum emisiunea pentru Carcalla C-S1T1 ( ce are acest tip ciudat de
caracter în legenda reversului ) face parte din prima serie cronologică histriană dedicată
acestui împărat putem restrânge prin asociere şi datarea emisiunilor pseudo-autonome PAT9-V2 şi PA-T9-V3 la intervalul cronologic 198-204 dChr. Pentru emisiunea PA-T9-V1
datarea poate fi asigurată în baza particularităţilor de grafie a legendei reversului. Legenda,
pe această emisiune, este realizată prin puncte unite între ele, procedeu tehnic ce face ca
literele să aibă terminaţii globulare43. Caracterele sunt mari, cu spaţii generoase între ele dar
totuşi ordonate. Acestă manieră de scriere a legendelor, pe monedele histriene de epocă
romană, este una specifică seriei cronologice II pentru Septimius Severus, seriei cronologice
I pentru Caracalla ( doar emisiunea C-S1T2 ) sau seriei I pentru Geta ( a se vedea planşa
de mai jos ). Toate aceste serii/emisiuni histriene se înscriu într-un interval cronologic relativ
bine conturat, încadrabil în anii 198 – 209 dChr. Ca urmare considerăm că şi emisiunea
pseudo-autonomă PA-T9-V1 se datează tot în acei ani.

41

Cu o posibilă perpetuare a emisiunii pănă după prima treime a secolului al III lea, Petac 2003, pg.
358.
42
Idem, pg. 106.
43
Pentru explicaţia tehnică a caracterelor cu terminaţii globulare îi mulţumim d-lui Vasile Gabor, artist
plastic, creator de medalii ( Monetăria Statului ).
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Emisiuni histriene având caracterele legendelor cu terminaţii globulare. A reversul emsiuni
pseudoautonome PA-T9-V1, B Septimius Severus (SS-S2T1), C Caracalla (C-S1T2) şi D
Geta (G- S1T2V1 ).
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Antoninus Pius – Commodus

Emiterea de monede „provinciale” având efigia împăratului roman pe avers debutează în
monetăria histriană, conform unor opinii nu tocmai explicit documentate, în vremea lui
Hadrian44. Evidenţele numismatice asigură însă ( cel puţin în materialul disponibil pentru
acest studiu ) emisiuni ale atelierului histrian, începând cu Antoninus Pius.
Pentru Antoninus Pius, monetăria histriană, emite două tipuri monetare. Primul tip monetar (
cunoscut în două variante ) are pe avers capul împăratului spre dreapta iar pe revers „Zeul
călare” spre stânga cu cornul abundenţei. Cum exemplarele avute la dispoziţie ( sau anterior
publicate) nu păstrează legenda aversului în integritatea ei, reversul este în acest caz cel
luat în calcul pentru diferenţierea variantelor. Legenda reversului ( scrisă în forma ICTPI )
se află în poziţie diferită: în câmp sus şi despărţită ( IC-TPI ) la prima variantă a tipului sau în
exergă şi unită ( ICTPI ) în cazul celei de a doua variante.
Acestor deosebiri de scrierea a legendei li se adaugă şi minore diferenţe stilistice în maniera
de reprezentare artistică a reversului, diferenţe ce nu se constată însă şi în cazul aversului.
Cum cele două variante au greutatea şi diametru similar, este exclusă posibilitatea ca ele să
reprezinte nominaluri diferite. Prezenţa celor două variante ale emisiunii histriene pentru
Antoninus Pius ar putea arăta, la nivelul acestui atelier monetar, fie o emisiune bătută în
cantitate monetară însemnată ( ce ar fi necesitat mai multe ştanţe ), fie o emisiune cu două
secvenţe cronologice. Cum emisiunile histriene pentru Antoninus Pius sunt adevărate rarităţi
numismatice45 suntem tentaţi să optăm pentru două secvenţe cronologice, emisiunea cu
legenda aflată în partea superioară a câmpului monetar al reversului fiind probabil cea mai
veche din cele două.
Al doilea tip monetar histrian emis pentru Antoninus Pius ( AP-T2V1 în catalog ) este
cunoscut printr-un singur exemplar46 fapt ce îndeamnă la reținere în aprecieri.
În perioada Marcus Aurelius – Lucius Verus atelierul monetar histrian îşi încetează
activitatea , cel puţin în ceea ce priveşte emiterea de monede în numele împăraţilor romani.
Vinovată de aceasta pauză este cu siguranţă situaţia dificilă prin care trece Histria acum,
situație datorată cel mai probabil invaziei costobocilor, aliaţi cu bastranii şi sarmaţii, din jurul
anului 17047, dar foarte posibil şi altor evenimente premergătoare şi/sau ulterioare. Acestă
etapă dificilă în viaţa cetăţii este vizibilă mai cu seamă la nivelul circulaţiei monetare.
Numărul monedelor descoperite aici, emise în această perioadă, este de doar 5 exemplare48
faţă de 37 pentru perioada anterioară49.
44

Monede histriene emise pentru Hadrian sunt menţionate atât în AMNG I cât şi la Varbanov 2005,
dar în lucrările amintite nu se regăseşte şi o imagine convingătoare a acestora. Deşi am preluat
aceste monede şi în catalogul nostru, până la publicarea unui exemplar cu date ştiinţifice şi imagini
ilustrative grăitoare, ne exprimăm reţinerea asupra emisiunilor histriene dedicate împăratului Hadrian.
45
Din descoperirirle de la Histria provine până acum un singur exempla. Histria III, pg.
46
SNG Greece, 1970, vol. I, pl.22, nr.801.
47
Histria III, pg.64.
48
Şi din aceste 5 exemplare probabil majoritatea sunt pătrunderi ulterioare în circulaţia locală.
49
Vertan 2002, pg. 65 şi Histria III, tabelele de la pg. 62-63.
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În vremea lui Commodus monetăria histriană capătă o altă importanţă/greutate în spaţiul
antic din zona Dobrogei actuale, devansând cantitativ, prin numărul descoperirilor de
emisiuni proprii, atelierele monetare de la Tomis şi Callatis ( 19 monede emise la Histria faţă
de 10 emise la Tomis sau doar 5 la Callatis )50.
Pentru Commodus s-a reuşite delimitarea a patru serii cronologice distincte emise de
atelierul histrian. Fiecare serie are mai multe tipuri monetare cu excepţia ultimei, pentru care
până în acest moment nu avem documentată decât o singură emisiune sau tip.
Cheia, prin care s-a făcut atribuirea cronologică a seriilor histriene emise pentru Commodus,
este dată de schimbările succesive în şirul de nume purtat de acesta51. Aceste schimbări au
generat variante diferite de legende pe aversul monedelor, încadrabile în intervale
cronologice clare. Cele două schimbări de nume ale împăratului Commodus care constituie
baza stabilirii cronologiei monetare histriene ( dar şi altor emisiuni provinciale bătute de
diverse monetării contemporane ) au loc în Octombrie 180 dChr şi înainte de August 191. În
Octombrie 180, la doar câteva luni după succesiunea sa, Commodus îşi schimbă numele
prin adoptarea numelor principale ale tatălui său, astfel numele său oficial devine: Imperator
Caesar Marcus Aurelius Commodus Antoninus Augustus. Înainte de August 191 dChr,
împăratul revine la prenumele său original Lucius, adăugându-şi în acelaş tip şi Aelius
numele de gintă a lui Hadrian. În urma acestor schimbări numele complet al împăratului
devine: Imperator Caesar Lucius Aelius Aurelius Commodus Augustus52.
Criteriul legendei şi a variaţilor numelui împăratului, a fost colaborat cu schimbările de
fizionomie în portretistica imperială: efigie fără barbă, apoi cu barbă scurtă - abia vizibilă (mai
mult o prelungire a perciunilor) în primii ani şi cu barbă lungă în ultimi ani. Comparaţiile au
fost făcute având ca baza emisiunile oficiale aşa cum sunt ele cuprinse în catalogul RIC III53.
De asemenea un criteriu important de stabilire a cronologiei a fost şi asocierea cu alte
emisiuni histriene pentru Crispina sau în raport cu primele emisiuni pentru Septimius
Severus.
Prima serie histriană dedicată lui Commodus are legenda AYT M AYP KOM ANTΩNINOC (
Autokrator Marcus Aurelius Commodus Antoninus ) ce cuprinde în legenda aversului numele
împăratului din perioada 180-191 dChr54. Pe monedele histriene din această serie portretul
50

Vertan 2002, pg. 163.
Numele purtate de împărat în ordine cronologică sunt : Lucius Aurelius Commodus (de la naştere
sa la 31 August 161 până în 166); Caesar Lucius Aurelius Commodus (166 - 176); Caesar Lucius
Aurelius Commodus Augustus (176 - 180); Caesar Lucius Aurelius Commodus Antoninus Augustus
(180); Caesar Marcus Aurelius Commodus Antoninus Augustus (180 - 191); Caesar Lucius Aelius
Aurelius Commodus Augustus (191 până la moartea sa la 31 Decembrie 192 ). A se vedea:
http://en.wikipedia.org/wiki/Commodus
51

52

Informaţii preluate de pe sit-ul „Roman Provincial Coinage Online” al Univesităţii Oxford, link direct:
http://rpc.ashmus.ox.ac.uk/imperial/commodus/ .
53
Este vorba de RIC III 1930.
54
Începând din 180 dChr legendele emisiunilor oficiale bătute la Roma pentru Commodus sunt de
tipul: M.COMMODVS ANTONINVS AVG ( cu diverse variante dar structura de bază rămâne aceasta
cuprinzând numele de Marcus şi Antoninus ), de la RIC III 4 până la RIC III 229 ( 190-191 dChr ).
Excepţii sunt date de doar două emisuni RIC III 8b şi 11b care au legenda L AVREL COMMODVS
AVG . RIC III 8b este un aureus iar RIC III 11b se referă la colecţia Cohen 801, dar pentru RSC 801 (
aceiaş monedă ) se face referire la BMC 55, unde moneda este marcată ca hibrid ( Hy). În opinia
noastră credem că este vorba în realitate de un fals antic şi nu de un hibrid.
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imperial este unul imberb sau cu barbă abia vizibilă ( mai degrabă o prelungire a perciunilor
decât o barbă propriu zisă ). La emisiunile oficiale romane, portretul fără barbă sau cu barbă
abia vizibilă şi având numele de Antoninus în legendă, este specific doar anilor 180-18155.
Portretul de pe efigiile monetare este confirmat şi completat de autorii antici. Astfel
Herodian56 îi face o descriere adolescentului Commodus, aşa cum arata acesta în anul
întoarcerii sale la Roma ca împărat ( Octombrie 180 dChr ): „Privirile (...) ştiau să scapere
înfocat; avea părul auriu şi ondulat de la naştere, încât, dacă se întâmpla să se plimbe în
bătaia soarelui, arunca în jur o lumină ca de văpaie care-i făcea pe câte unii să creadă că-şi
presărase pulbere de aur pe cap, înainte de a ieşi din casă, câtă vreme alţii îl divinizau,
zicând despre el că are chiar de la naştere o lumină supranaturală în jurul capului. Şi tuleiele
îi mijeau, acoperindu-i obrajii.”.
Ca urmare putem data teoretic seria histriană I pentru Commodus în acelaş interval
cronologic (180-181 dChr). Spunem teoretic pentru că în realitate este posibilă ca monedele
din seria histriana I pentru Commodus să fi fost emise şi după anul 181, dacă avem în
vedere o posibilă inerţie a atelierelor provinciale în aducerea la zi a efigiilor monetare.
Datarea acestei prime serii monetare histriene în chiar primul an ( sau primii doi ani ) în care
împăratul s-a aflat singur la conducerea imperiului, este asigurată şi prin asociere cu
monedele emise de atelierul histrian pentru soţia sa Crispina.

Efigia împăratului Commodus pe un sesterţ emis la Roma în Aprilie – August 180 dChr (
stânga ) şi pe o monedă din prima serie histriană, 180-181 dChr ( dreapta ).

De la Cassius Dio aflăm că mariajul între Commodus şi Crispina începe în 179 când „
treburile din Sciţia cereau urgent ca împăratul ( Marcus Aurelius ) să fie din nou de faţă, (
55
56

Până la RIC III 10, poate şi 11. De la RIC III 12 ( 181 dChr ) portertul este cu barbă pronunţată.
Herodian, Capitolul VII, pg. 36.
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acesta ) o căsătorii cu fiul său pe Crispina, mai curând decât ar fi dorit”57. Acest mariaj se
termină în fapt destul de repede, în anii 181-182, nu tocmai onorabil pentru cuplul imperial,
dacă îl cităm pe acelaş autor antic: „ Commodus a ucis-o şi pe Crispina mâniat când a aflat
că-l înşeală. Amândouă femeile ( este vorba aici de Crispina şi Lucilla, sora împăratului, care
participase la un complot asupra acestuia în 181 sau 182 ), înainte de execuţie, au fost mai
întâi închise în insula Caprea”58.
Cum emisiunile monetare oficiale romane dedicate împărătesei Crispina sunt în legătură cu
fericitul mariaj imperial ( reversuri de tip Concordia, Fecunditas ) sau cu caracterul semi-divin
al împărătesei59 iar numărul lor tipologic este redus60, putem face datarea generală a
emisiunilor dedicate împărătesei Crispina în intervalul 179-183 dChr ( pentru limita
superioară poate doar 181/182 ). Că aşa stau lucrurile o demonstrează şi emisiunile
monetare de la Alexandria, dedicate acestei împărătese, datate în intervalul 178/9 – 182/3
sau doar 181/261. Nu avem nici un motiv să nu aplicăm această perioadă limită şi emisiunilor
histriene pentru Crispina. Implicit este astfel reconfirmat începutul emisiunilor histriene
dedicate împăratului Commodus în chiar primii ani când acesta se află singur pe tronul
Cezarilor, mai ales dacă avem în vedere lipsa emisiunilor histriene pentru Marcus Aurelius.
Cum limita inferioară a seriei histriene I pentru Commodus am stabilita a fi anul 180 dChr
credem că aceasta poate fi aplicată şi emisiunilor histriene pentru Crispina, restrângând
astfel intervalul cronologic de emitere a monedelor histriene pentru această împărăteasă la
anii 180 - 182/3 dChr.
În seria histriană I dedicată împăratului Commodus se regăsesc trei tipuri monetare: „Zeul
călare”, „vultur de mare pe delfin” şi Demetra cu spice şi torţă ( făclie ), primele două tipuri
fiind prezente în catalogul acestei lucrări fiecare cu câte două variante. Pentru Crispina
catalogul nostru reţine două tipuri monetare: Dionysos cu panteră (CRI-ST1 )62 şi Hermes
nud pe stâncă (CRI-ST2)63.
A doua serie histriană dedicată acestui împărat are trecute în legenda aversului numele de
Marcus Aurelius Commodus sau doar Marcus Commodus, iar portretul imperial este unul
matur cu barbă. Seria, pe baza efigiei şi a numelor prezente în legendă, se încadrează în
intervalul cronologic 181-191 dChr.
În componența acestei serii se găsesc trei grupe ponderal-nominale diferite, fiecare având o
legendă a aversului proprie şi chiar o tematică a reversului specifică.
Grupa emisiunilor de nominal mare, cu greutăţi cuprinse între aproximativ 10-13 g şi 2529mm64, are legenda ΛY KAI M AV KOMO∆•C. Tipurile monetare ale subseriei sunt cele
principale ale monetăriei histriene în epoca romană: Marele Zeu călare, Kybela şi Apollo.
Grupa de nominal şi greutate intermediară, ( monede cu greutăţi cuprinse în jurul valorii de 8
g şi diametru de 23 mm ) are legenda ΛY KAI M KOM•∆•C. Singurul tip monetar de revers
57

Cassius Dio, LXXI, 33.
Cassius Dio, LXXII, 4.
59
RIC III, pag. 364.
60
În RIC III nu sunt cuprinse decât 14 emisiuni ( bronz, argint, aur ) de la nr. 276 la nr. 290 în catalog.
61
Datare propusă pe situl „Roman Provincial Coinage Online” al Univesităţii Oxford, link direct:
fhttp://rpc.ashmus.ox.ac.uk/imperial/crispina/ .
62
AMNG ?, Histria III ?, Varbanov ?.
63
Inedită.
64
A se vedea catalogul lucrării.
58
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identificat în această serie este cel emblematic al cetăţii în epoca autonomă: vulturul de mare
pe delfin.
Ultima grupă, ceea a nominalurilor mici, cu greutăţi cuprinse între 3,60g – 5,50g şi diametre
de 18 – 22 mm, are legenda ΛY KAI M KOMO∆•C, iar ca tipuri monetare sunt prezente în
catalogul nostru: Marele Zeu călare, Athena în picioare şi Dyonisos cu pantera.
Înainte de August 191 împăratul îşi schimbă ( aşa cum am văzut ) încâ odată numele,
schimbare ce este evidenţiată şi de titulatura oficială aşa cum apare aceasta în legendele
emisiunilor monetare oficiale de la Roma. Legenda L AEL AVR COM AVG P F ( cu numele
întregit: Lucius Aelius Aurelius Commodus August ) este prezentă, împreună cu varianta
veche de legenda, pe emisiunile oficiale încă din 190-191 dChr65. În anul 192 toate
emisiunile oficiale au legenda de tip L AEL AVR COM AVG P F. Evident această încadrare
cronologică se aplică şi seriei histriene 3 pentru Commodus în a cărei legendă nu mai apare
numele de Marcus dar este prezent numele de Lucius. Serie cronologică histriană 3 pentru
Commodus este alcătuită din două componente diferite ca nominal-dimensiuni, legendă şi
tematică a tipurilor de revers. O primă componentă de nominaluri mari, greutăţi cuprinse
între 21-26 g, cca 30mm, cu legenda aversului AY KAI Λ AVRH KOMO∆O(C?) ( Autokrator
Caesarus Lucius -sau Aelius- Aurelius Commodus ), are ca tipuri de revers Marele Zeu
călare şi Kybela.
A doua componentă a seriei, am zice de nominaluri mijlocii ( cu valori ponderale cuprinse
între 6 și 7,50g) are ca singură tematică ( cel puţin în cazul monedelor prezente în catalogul
acestei lucrări ) vechea emblemă a cetăţii (vulturul de mare pe delfin ) şi legenda aversului:
AY KAI Λ KOMO∆OC ( Autokrator Caesarus Lucius -sau Aelius- Commodus )
Pentru varianta de întregire LVCIVS aducem ca argument faptul că în legendele seriei
cronologice 3 celelalte litere „alfa” sunt scrise ca „A” ( cu hastă mediană ) şi nu ca un lambda
„Λ” cum se întâmplă în cazul grafiei literei alfa ( A scris în forma Λ ) în unele situtații66 la seria
histriană I pentru Commodus.
Ultima serie histriană (4) dedicată lui Commodus ( în fapt o singură emisiune monetară
atestată până acum ) a fost individualizată cronologic datorită unei particularităţi grafice în
scrierea legendei. Doar la această ultimă emisiune pentru Commodus şi la prima serie
dedicată lui Septimius Severus ( sau seriei contemporane histriene pentru Iulia Domna )
sigma lunar “C” din legendă este scris de o formă aproximativ pătrată „ ” . Ca urmare
credem că ne aflăm în faţa ultimei emisiuni histriene dedicate împăratului Commodus şi care
nu poate fi datată decât in anul 192 ( foarte probabil în ultima parte a anului ) sau cel târziu în
prima parte a anul 193. Pentru această ultimă serie cronologică dedicată împăratului
Commodus ( în practică fiind vorba doar de o singură emisiune a atelierului histrian) nu avem
până acum identificată o legendă de avers completă ( ea poate fi doar bănuită ), lipsind de
pe exemplarele avute la dispoziţie pentru studiu chiar litera sau literele din mijlocul legendei (
AY KAI [ ...] KOMO∆ ). Tipul monetar al acestei emisiuni este „vulturul de mare pe delfin”.
Trebuie spus că acest tip monetar de revers ( „vulturul de mare pe delfin” ), emblematic
pentru cetate în epoca autonomă, decade treptat în epoca romană din poziţia principală.
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Începând cu RIC III 225.
Alfa sub formă de lambda este folosit în legenda aversului ( la emisiunile seriei 1 ) la începutul
cuvântului „autokrator” ( ΛYT ) și „Aurelius” ( ΛYP ) dar nu și la „Antoninos” (ANTΩNINOC).
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Astfel pe emisiunile histriene dedicate împăratului Commodus tipul de revers „vulturul de
mare pe delfin” este prezent doar pe monedele de nominal mic şi mijlociu67 pentru ca în
perioada următoare, începând cu Septimius Severus şi până la finalul activităţii atelierului
monetar histrian, să nu mai fie folosit decât pentru emisiunile dedicate membrilor familiei
imperiale şi niciodată pe cele dedicate împăratului68.
Probabil că în viitor vor mai apărea şi alte monede histriene , acum necunoscute, emise în
numele împăratului Commodus, pentru care sperăm ca acest material să constituie o bună
bază de încadrare cronologică şi tipologică sau măcar un punct de pornire în viitoarea lor
evaluare istorică.

Septimius Severus şi familia sa

Cronologia monedelor, emise de atelierul monetar Istros pentru Septimius Severus şi familia
sa, a fost realizată urmând un model, oarecum matematic, format din axe pe două direcţii: o
axa temporară, verticală, străbătută de axele orizontale ale seriilor monetare.
Seriile monetare cronologice histriene pentru Septimius Severus sunt serii omogene, fiecare
având unul sau două tipuri de avers și mai multe tipuri de revers. La seriile cronologice cu
două tipuri de avers contemporaneitatea lor a fost stabilită pe baza prezenței pe monede de
avers diferit a unor reversuri identice, comune, realizate cu aceleași ștanțe monetare sau cu
unele similare ( ex. seria 1 ).

67

Monedele histriene emise pentru Commodus şi descoperite în cetate au greutăţi cuprinse între 5,63
şi 7,78g, a se vedea Histria III, pg. 126-127.
68
Beldianu 2013, pg. 17.
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Baza succesiunii cronologice, pe axa temporara a serilor monetare, în principal în cazul
monedelor emise de Istros pentru Septimius
Severus, este dată de tipul monetar „Zeu
călare”69.
Acest tip monetar histrian cunoaște o
evoluție imaginistică continuă de la
Antoninus Pius la Gordian III. Evoluția este
asigurată de prezența unor elemente, de
poziția lor în compunerea imaginii sau de
un cumul al acestora specific doar unui
anumit moment.
Astfel tipul monetar „Zeu călare” este
reprezentat pe emisiunile lui Antoninus Pius
spre dreapta, zeul purtând o căciulă ( bonetă
frigiană? ) sau cască frigiană, ține ( între
piept și coama calului ) un corn al
abundenței, calul cu o copită ridicată. La
seria 1 pentru Commodus imaginea
generală rămâne neschimbată dar avem și o
emisiune ( COM-S1T2V1) unde zeul nu mai
poartă cornul abundenței. Odată cu seria 2
pentru Commodus, la emisiunile de nominal
mare, zeul capătă pe cap o coroană murală
iar în spatele calului ( la stânga cozii ) o
coloană (stâlp) surmontată de o pasăre. Pe
emisiunile de nominal mic zeul călare
rămâne neschimbat față de seria 1. Pe
emisiunile seriei 3 pentru Commodus zeul
călare este reprezentat cu coroană murală
dar îi lipsește din spatele calului coloana sau
stâlpul surmontat de pasăre.
Pe prima serie cronologică dedicată lui
Septimius Severus reprezentarea zeului
călare este identică cu cea de pe emisiunile
de nominal mare ale seriei 2 pentru
Commodus. Elementul de noutate poate fi
considerat apariția unor coarne taurine pe
capul zeului.
Odată cu seria 2 pentru Septimius Severus
zeul călare își pierde definitiv coroana
murală de pe cap, cornul abundenței nu
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O analiză detaliată a acestui tip monetar este făcută întrunul din subcapitolele acestei lucrări („Marele Zeu
călare” în arta monetară histriană - pg. ).
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mai este purtat între piept și coama calului ci pe umăr, iar în fața calului apare un altar cu
flacără. Această serie are și o reprezentare atipică a zeului călare, acesta fiind orientat spre
stânga ( în oglindă ) în cazul a două emisiuni
histriene ( una pentru Septimius Severus SS-S2T2
iar a doua pentru Geta Caesar G- S1T1 ).
Seria cronologică 3 pentru Septimius Severus are
două reprezentări ale zeului călare. Pe prima dintre
acestea calului asemeni seriei precedente are în față
un altar cu flacără dar zeul nu mai poartă cornul
abundenței. La a doua emisiune a serie dispare și
altarul cu flacără iar coloana din spatele calului (
aflată la stânga cozii ) este înlocuită cu o torță cu
pasăre ( aflată la dreapta cozii ). La seriile 4 și 5
pentru Septimius Severus ( pentru care nu s-a putut
stabili o relație cronologică între ele ci doar în raport
cu seria 3, cele două serii putând fi foarte bine
contemporane ) zeul călare are o reprezentare
identică cu cea de pe emisiunea seriei 3 ( varianta a
doua cu torță și fără altar ).
Începând cu emisiunile de acest tip pentru Caracalla
zeul călare capătă o nouă înfățișare iar întreaga
compoziție cunoaște o nouă ipostază. Marele Zeu
călare are acum pe cap raze solare iar, față de
ultima serie pentru Septimius Severus, în fața calului
reapare un altar.
Altarul este lipsit acum de flacără iar una din
copitele anterioare ale calului se odihnește pe
acesta. Noua reprezentare a zeului călare, în
ipostaza cal cu copită pe altar, va rămâne
neschimbată și în vremea lui Elagabalus și Severus
Alexander. Este perioada cea mai statică imaginistic
a tipului monetar histrian „Zeu călare”.
Ipostaza tipului monetar „Zeu călare” - calul cu
copită pe altar - se păstrează și în vremea lui
Gordian III. Dar pe emisiunile monetare pentru acest
împărat noi elemente își fac prezența. Torța este
înlocuită de o coloană în adevăratul sens al
cuvântului ( nu doar un stâlp sau coloană subțire ca
în cazul emisiunilor pentru Septimius Severus care
au prezent acest element ) iar la unele din emisiunile
de acest tip, dedícate lui Gordian III sau lui Gordian
III și Tranquillinei, reapare obiectul purtat de zeu (
corn al abundenței, rhyton ) între pieptul acestuia și
coama calului.
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Scurta trecere în revistă a principalelor aspecte din evoluția tipului monetar histrian „Zeu
călare” are menirea aici de a asigura cadrul general pentru seriile monetare dedicate lui
Septimius Severus.
Datarea seriilor cronologice monetare pentru Septimius Severus s-a făcut, în special, prin
asocieri ale tipurilor monetare identice, prezente pe emisiunile histriene ale mai multor
membrii ai familiei imperiale, și ţinând cont de repere istorice clare din viaţa acestora sau prin
asocierea cu tipologiile monetare oficiale romane.
Pentru ceilalți membrii ai familiei ( Iulia Domna, Caracalla, Geta ) stabilirea seriilor monetare
s-a făcut atât prin asocierea aversurilor cu reversurile identice comune mai multor membrii
ai familiei căt şi prin încadrări de genul: o primă serie dedicată persoanei ca Caesar urmată
de o serie dedicată aceleiaş persoane ca August ( cazul împăratului Geta ) sau având la
bază trăsături sau atribute fizionomice personale ale împăratului: vârsta, prezenţa sau
absenţa bărbii (forma ei ) sau a cocului, etc ( Septimius Severus, Caracalla, Iulia Domna ) .
Deşi, cu siguranţă, în unele situaţii ( ex. Carcalla cu barbă, seria 3 în catalog ) avem de a
face cu emisiuni monetare din mai multe secvențe cronologice ce urmează a fi mai bine puse
în valoare sub acest aspect de descoperiri sau studii viitoare.
Pentru Septimius Severus au fost reliefate cinci serii distincte, relația de subordonare
cronologică între ele fiind asigurată în primă instanță pe baza tipului monetar „Zeu călare”.
Stabilirea limitei cronologice inferioare a seriei 1 pentru Septimius Severus este relativ
simplă fiind data de anul 193, rămas în istorie ca anul celor cinci împăraţi, dar şi ca anul
urcării pe tronul cezarilor a împăratului Septimius Severus. De limita cronologică inferioară,
bănuim că, se apropie mai mult SS-S1T3, dar acest lucru va fi confirmat sau infirmat de
apariţia în viitor a unor noi monede aparţinând acestei serii. Limita cronologică superioară a
seriei necesită însă o discuţie mai aprofundată. Prezenţa tipului de revers, cu bustul lui
Caracalla laureat şi drapat ( portret foarte tânăr specific primilor ani ca August ), împinge
limita cronologică superioară a seriei dincolo de anul 198 ( anul în care Caracalla devine
August ). Acest tip monetare, avându-l pe revers pe Caracalla, fiind în strânsă legătură cu
momentul numirii acestuia ca August, deşi legenda nu indică direct acest eveniment 70.
Absenţa din serie a unor emisiuni care să-l aibă şi pe Geta ( ca Caesar ) şi prezenţa unor
astfel de emisiuni în seria următoare restrâng limita superioară a seriei, undeva, în apropiere
de anul 198 dChr. Portretul lui Caracalla adolescentin ( din primele serii monetare dedicate
acestuia ) nedepăşind, în cadrul monetăriei romane oficiale, anul 204 dChr71.
Seria I are, aşadar, în acest moment , şapte tipuri monetare date în principal de
încrucişarea a două tipuri de avers cu trei tipuri de revers. Atributele specifice seriei de ordin
artistic sunt: o realizare aspră cu tendinţă schematică, vizibilă, mai ales, la emisiunile
histriene pentru Commodus şi cele din prima serie Septimius Severus cu „cap laureat”.
Portretistica aversului este „îndulcită” la monedele din seria I Septimius Severus de tip „bust
cuirasat drapat”, fapt ce ne duce cu gandul, fie la două secvenţe cronologice distincte, în
cadrul aceleiaş serii, fie la doi artişti contemporani diferiţi ca persoană şi stil.
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Pentru mai multe detalii legate de acest tip monetar a se vedea argumentația din subcapitolulul:
„Despre monedele histriene cu revers dedicat împăratului şi familiei sale - a.Monedele din prima serie
histriană dedicată lui Septimius Severus” pg. În această lucrare.
71
RIC IV a, schimbarea de fizionomie urmărind emisiunile oficiale are loc în 203-205, trecându-se de
la portretul adolescentin (gradual de la RIC 69, anul 203, până la RIC 79, anul 204 ) la cel tânăr fără
barbă ( începând cu RIC 80 anul 205 ).
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Acestor aspecte artistice li se adaugă şi un element de grafie foarte important pentru
datarea atât a emisiunilor pentru Septimius Severus din prima serie cât şi a emisiunilor
contemporane pentru Iulia Domna sau a ultimei emisiuni histriene pentru Commodus. Pentru
o perioadă scurtă de timp, clar delimitată ( ultima serie histriană pentru Commodus – prima
serie pentru Septimius Severus, cca 192-198 dChr ) sigma lunar este înlocuit de un sigma
scris ca un patrulater fără o latură ( ).
La emisiunile pentru Septimius Severus sigma pătrat ( ) apare pe aversul şi reversul
monedelor: SS-S1T1 şi SS-S1T3; doar pe aversul monedei la SS-S1T2; sau doar pe
reversul monedelor la SS-S1T4 şi SS-S1T6. Acestora emisiuni li se adaugă şi SS-S1T6,
care, graţie rigurozităţii nemţeşti cu care a fost înregistrat de B. Pick72, a putut fi încadrat în
această serie chiar şi în absenţa unei imagini grăitoare.
Seria II, pentru Septimius Severus, este cea mai omogenă serie dedicată acestui împărat
de atelierul monetar histrian, folosind practic un singur avers , pe care îl considerăm identic
pentru toate cele şapte tipuri cunoscute ale seriei. Aversul este de tip: cap laureat, cu barba
tunsă scurt, al împăratului spre dreapta, stea ( cu patru raze ) în câmp dreapta ( regăsită la
toate tipurile seriei, acolo unde, starea de conservare a monedelor cunoscute a permis acest
lucru ) şi legenda AY·K·Λ·CЄΠ-CЄYHPOC·Π cu neseminificative diferenţe date de starea de
conservare a monedelor sau de lectura, mai mult sau mai puţin exactă, a celor care au
publicat iniţial monedele73.
Subordonarea chronologică faţă de seria I este dată tot de „zeul călare”, care, în cadrul
seriei, are (aşa cum am văzut mai sus) două tipuri monetare . Cele două emisiuni, de tipul
„Zeu călare” din serie, au reprezentări identice ( la SS-S2T1, acesta se îndreaptă firesc spre
dreapta, în vreme ce la SS-S2T1 se află în oglindă spre stânga ). Emisiunea SS-S2T1
foloseşte un revers identic (realizat cu aceiaş matriţă ) cu emisiunea histriană pentru Geta
Caesar ( G- S1T1 ) iar dacă luăm în calcul şi emisiunea SS-S2T3, având ca revers pe Geta
călare şi legenda ICTPIHNΩN / ΓЄTΛC K, avem, pe lângă confirmarea datării aproximative
a seriei, în perioada în care au fost emise monedele pentru Geta cu titlul de Caesar
aproximativ 198 – 209 dChr74, şi limita sa superioară.
Seria IIa este reprezentată de o apariţie până acum singulară, o emisiune histriană având pe
avers bustul laureat, drapat şi cuirasat al împăratului spre dreapta, barba tunsă scurt, stea cu
șase raze ( sau mai degrabă cu patru raze și două puncte ) în câmp dreapta, legenda AY
K•Λ•CЄ-Π• - CЄY HPOCΠ şi un revers de tipul Tyche cu kalatos în picioare spre stânga, cu
cornul abundenţei în mâna stângă şi cârma în mâna dreaptă, în stânga altar cu flacără, iar în
dreapta vultur pe delfin. Datorită similitudinilor stilistice, dar mai ales a prezenţei stelei în
câmpul aversului, am legat această emisiune de seria II, dar pentru a nu strica omogenitatea
acesteia, am încadrat-o într-o serie intermediară notată 2a. Deoarece relaţia chronologică a
seriei 2a cu seria 2 nu a putut fi detaliată doar pe baza acestei singulare ( până acum )
apariţii, propunem o datare similară pentru seria IIa respectiv după 198 până în 209 dChr.
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Pick 1898, pg. 173, moneda nr. 499. Prin descrierea din celebrul catalog aflăm că aversul este de
tip bust laureat, cuirasat, darapat, iar pe revers are scris I TPIHNΩN caracterul fiind specific doar
primei serii pentru Septimius Severus.
73
Este cazul monedei SS-S2T3 din catalog unde primii editori ai monedei au trecut un Є la fianlul
legendei, vezi: Pauker 1939, pg. 154, moneda nr. 4.
74

Despre tipurile oficiale emise pentru Geta ca Caesar a se vedea RIC IV a, pg. 78-80.
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Omogenitatea seriei 3, pentru Septimius Severus, este dată de un singur tip de avers
având capul împăratului laureat spre dreapta și barba lungă împărţită în patru şuviţe.
Relaţia cronologică, atât cu seria 2 cât şi cu seria 4, este asigurată de cele două emisiuni
de tip „Zeu călare” ale seriei. Prima emisiune ( SS-S3T1 ) este în directă legătură cu
emisiunea similară din seria precedentă, având ca element comun altarul cu flacără în faţa
calului, altar ce va dispărea la următoarea emisiune de acest tip a seriei, dar şi la emisunile
similare din următoarele serii cronologice pentru Septimius Severus. Ca elemente de
noutate, faţă de seria precedentă, este pierderea de către „zeul călare” ( SS-S3T1 ) a două
atribute: boneta ( casca ) şi cornul abundenţei. Va primi, în schimb, pe cap kalatos-ul.
Coloana cu pasăre işi schimbă poziţia avansând spre crupa calului, dar găsindu-se figurată
în plan secund faţă de cal, coada acestuia aflându-se peste coloană.
La a doua emisiune de tip „zeu călare”, a seriei 3, dispare altarul cu flacără, coloana cu
pasăre este înlocuită de o torţă ce trece în prim plan iar întreaga compozitie este identică din
punct de vedere al atributelor prezente cu emisiunea similară din seria următoare (S 4 ).
Cele două emisiuni asigură relaţia cronologică a seriei 3, după seria 2 şi înainte de seria 4,
dar, din păcate, limitele cronologice nu pot fi conturate prin asocieri directe. Ele rămânând a
fi stabilite doar prin deducţie logică în intervalul, de altfel foarte restrâns, 209-210 dChr.
Următoarele două serii ale atelierului histrian emise pentru Septimius Severus, S 4 şi S5,
pentru care nu s-a putu stabili o relaţie de subordonare chronologică intre ele ( putând foarte
bine să fie contemporane ), sunt situate chronologic după seria 3, datându-se în ultimii sau
ultimul an de viaţă a lui Septimius Severus ( 210-211 dChr).
Omogenitatea seriei 4 este dată de aversul comun tuturor tipurilor din serie având capul
împăratului laureat spre dreapta, cu barba lungă împărţită în două şuviţe principale, cea de
jos mai subţire. Seria 4 are tipul „zeu călare” ( SS-S4T1 ) identic ca atribute cu SS-S3T2.
Efigia împăratului pe aversul seriei 5 este similară cu efigia seriei 4, doar că, acum ne aflăm
în faţa unui bust laureat şi cuirasat. Tipul „zeu călare”, varianta 1 ( S5T1V1 ), este identic
compoziţional cu seria IV, dar pentru variantele de la 2 la 4 ( S5T1V2 - S5T1V4 ) torţa este
înlocuită cu o torţă sau coloană formată din globule.
Datarea seriei 4 în 210-211 dChr este asigurată, relativ indirect şi de compoziţia comună a
reversului tipului SS-S4T2 ( Septimius Severus ) cu cel al emisiunii pentru Caracalla CS3T4V1 ( tip databil între 210-217 dChr), unde Kybela are aceleaşi atribute şi poziţie, diferite
atât faţă de seria 3 cât şi faţă de seria 5 pentru Septimius Severus.
Cronologia celor cinci serii de emisiuni histriene pentru Septimius Severus, abia schiţate cu
această ocazie, va putea fi lămurită în viitor atât prin apariţia de noi tipuri monetare şi implicit
de noi conexiuni asigurate de acestea, dar şi prin analogii cu serii monetare din alte cetăţi
vest pontice unde s-au constatat similitudini tipologice şi artistice ( în principal în maniera de
redare a efigiei imperiale)..
Pentru Iulia Domna s-au conturat trei serii monetare distincte ale atelierului histrian din
care doar prima serie ( JD- S1 ), pe baza reversurilor identice ( JD-S1T1 identic cu SS-S1T1
şi JD-S1T2 identic cu SS-S1T3 ), a putut fi datată cu oarecare precizie în intervalul
cronologic: 193 dChr - cca 198 dChr ( dar nu mai târziu de 205 dChr ). Pentru celelalte două
serii histriene Iulia Domna ( JD-S2 şi JD-S3 ) nu s-au găsit analogii sau relaţii cu tipurile
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monetare histriene emise pentru ceilalţi membrii ai familiei imperiale şi nu s-au putut stabilii
nici relaţii directe cu emisiunile monetăriilor oficiale imperiale. Datarea seriilor 2 şi 3, pentru
Iulia Domna, rămânând larg cuprinsă între seria 1 Iulia Domna şi anul 217 ( anul morţii
împărătesei şi al încetării oficiale a emisiunilor dedicate ei ). Starea de conservare a
monedelor şi calitatea slabă a fotografiilor avute la dispoziţie nu a permis identificarea, în
cadrul primei serii pentru Iulia Domna, a stelei ca marcă de atelier specifică perioadei. Acest
aspect rămânând să fie confirmat sau infirmat de viitoare apariţii monetare aflate într-o stare
de conservare mai bună.
La cronologizarea emisiunilor histriene pentru Caracalla baza principală nu a mai fost dată
de tipul monetar „Zeu călare”. Tip care, în cazul emisunilor dedicate acestui împărat, nu are
decât o prezenţă relativ singulară care, ce-i drept, asigură un reper cronologic faţă de tipurile
similare dedicate altor împăraţi, dar nu mai este definitoriu pentru succesiunea seriilor
dedicate acestui împărat de atelierul histrian.
Stabilirea succesiunii seriilor dedicate împăratului Caracalla şi datarea lor s-a făcut pe baza
evoluţiei portretului imperial şi prin corelarea acestuia cu emisiunile oficiale aşa cum au fost
ele datate în RIC IVa. Acolo unde s-a putut, s-a încercat corelarea seriilor histriene pentru
Caracalla cu seriile histriene dedicate celorlalţi membrii ai familiei.
Pentru Caracalla, cel puţin, în literatura accesibilă nouă, nu au fost identificate emisiuni
histriene din perioada când acesta purta titlul de Caesar ( 196 – 198 dChr )75. Este, foarte
probabil, vorba de o absenţă accidentală ce va fi completată prin publicarea unor noi
descoperiri numismatice sau monede necunoscute din colecţii publice sau private.
Prima serie cunoscută emisă pentru Caracalla este ilustrată de două emisiuni monetare: o
emisiune cunoscută până acum printr-o singură monedă76 şi o emisiune reatribuită acestui
împărat după ce iniţial fusese publicată ca fiind emisiune pentru Elagabalus77. Pe prima
monedă în discuţie, împăratul are o efigie adolescentină, ce aduce foarte mult cu portretul
său monetar oficial, din vremea când purta titlul de Caesar, chiar dacă pe moneda noastră
este înfăţişat cu cunună de lauri ca August. Maniera de redare a portretului, dar şi de
realizare a compoziţiei reversului, o leagă stilistic de prima serie emisă pentru Septimius
Severus şi ca urmare, propunem o datare similară, dar mai restânsă, în anii 198 – 204 dChr,
limita inferioară fiind asigurată de anul primirii titlului de August78. Limita superioară, anul
204, este dată de limita superioară pentru seria I Septimius Severus şi este confirmată şi de
portretistica monetară oficială a împăratului Caracalla care trece în anii 203-205 de la
portretul puber adolescentin la cel tânăr fără barbă79.
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RIC IV a, pg. 74.
Petac, Sandor 2002, pg. 103, moneda nr. 8 în catalog, pl. I, 8.
77
A se vedea mai jos subcapitolul „Caracalla sau Elagabal?” - pg. .
78
RIC IV a, pg. 75.
79
Idem, trecerea se face aproximativ de la tipurile monetare Caracalla RIC 69 până spre RIC 80.
76
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Planşa III. Evoluţia fizionomiei împăratului Caracalla în cadrul seriilor histriene ( sus ) şi pe
emisunile oficiale imperiale ( jos ).

La a doua serie histriană emisă pentru Caracalla, portretul imperial este unul tânăr, fără
barbă, specific emisiunilor oficiale din anii 204 – 210 dChr.
Identitatea ultimei serii histriene pentru acest împărat este dată de portretul imperial matur,
cu barbă, ce îşi are debutul în portretistica monetară oficială începând cu anul 21080.
Această serie cuprinde toate emisiunile histriene până la încetarea din viaţă a împăratului în
217 dChr. Emisiunile acestei ultime serii, nu se prezintă foarte omogen stilistic, în ceea ce
priveşte portretul imperial diferenţele în maniera de redare a acestuia indicând până la trei
secvenţe stilistice dar şi cronologice distincte ( a se vedea mai sus pl. III în text). O primă
secvenţă, în cadrul seriei trei pentru Caracalla, cuprinsă de la C-S3T1 până la C-ST4V1 în
catalog, are şi un reper cronologic, anii 210-211, asigurat de reversul comun ( tip Kybela81 ),
comun ca tipologie, atribute şi reprezentare atât pentru SS-S4T2 cât şi pentru C-S3T4V1.
Datarea serie, după 211, este dată şi de evoluţia tipului monetar „zeu călare” . Pentru
Caracalla, cel puţin în materialul numismatic accesibil nouă, nu avem decât un singur tip
monetar „zeu călare”, în seria trei ( C-S3T2 ), unde faţă de ultima reprezentare cunoscută
pentru acest tip monetar, Septimius Severus ( seria cinci ce se încheie în 211), apar atribute
noi. Astfel, „Zeul călare” primeşte, din nou, în faţa calului, un altar dar ca element de noutate,
nemaiântâlnit până acum în reprezentările monetare histirene, calul stă cu copita anterioara
dreapta pe altar. Această nouă ipostază se va încetăţeni de acum încolo în emisiunile
monetare histriene, calul cu piciorul pe altar fiind prezent la emisunile de tipul „zeu călare”
pentru Elagabal, Severus Alexander sau Gordian III .
Revenind la emisiunile monetare histriene pentru Carcalla, putem spune că, portretul
imperial, cu trăsături grave, transfigurate chiar ( ce-i trădează suferinţa psihică), de pe
80

Pâna la Caracalla RIC 115 portret fără barbă, începând cu Caracalla RIC 116 portret cu barbă. RIC 115 şi RIC
116 datate pe baza legendei ( TR.P. XIII ) în 210 dChr care devine astfel anul schimbării portretului monetar
prin conscrarea portretului cu barbă pentru acest împărat.
81
Vezi mai sus pagina .
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monedele C-S3T6V1 şi V2 din catalog, este unul specific ultimilor ani ai acestui împărat
indicând şi o ultimă secvenţă cronologică pentru seria trei histriană dedicată acestui împărat.
În cazul împăratului Geta, numărul mic de emisiuni histriene avute la dispoziţie nu a permis
delimitarea decât a două serii cronologice distincte. O primă serie, cu emisiuni pentru Geta
Caesar, încadrată în anii 198 – 209 dChr şi o a doua, când acesta purta titlul de August din
209 până în 201 dChr. Emisiunea G-S1T1 are aversul identic (realizat cu aceiaș ștanță
monetară ) cu emisiunea SS-S2T1 fiind astfel asigurată relaţia directă cu emisiunile histriene
pentru Septimius Severus din seria 2 dedicată acestuia.
Ca noutate, adusă de unele monede acum prezente în catalog, remarcăm infirmarea unor
supoziţii mai vechi care afirmau că atelierul histrian nu a emis nominaluri mari pentru
împăratul Geta82. Cele două emisiuni, una pentru Geta Caesar ( G-S1T1 inedită, OR ↓
17,84g, 29,1 mm – corespondent unei valori de 5 Assaria ) iar cealaltă ca August ( G-S2T2
AE 14,03g; 28mm ), infirmă cu prisosinţă aceste afirmaţii.

82

Boteva 1993, pg. 253 din care cităm: „as so far all the coins for geta are of small denominations”. Probabil
concluzia fiind trasă pe baza descoperirilor cuprinse în monografiei Histria III, unde toate monedele prezente în
catalog şi emise pentru Geta la Histria sunt nominaluri cu greutăti cuprinse între 4,40 şi 6,10g şi dimensiuni de
20-25 mm.
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Reatribuirea pentru Caracalla a unei aşa zise emisiuni histriene
pentru Elagabal

În cunoscuta lucrare a lui Varbanov83 dedicată monedelor provinciale, în catalogul
emisiunilor histriene pentru Elagabal84, s-au strecurat mai multe monede emise în fapt
pentru Caracalla.
La momentul publicării lucrării despre monetăria histriană din vremea lui Septimius Severus
şi a fiilor săi85 am catalogat pentru Caracalla emisiunile greşit atribuite anterior lui Elagabal (
monedele cu nr. 65186, 653, 655 şi 657 în catalogul Varbanov), fără a mai insista cu explicaţii
asupra confuziei cercetătorului bulgar.
La reevaluarea emisiunilor histriene pentru Elagabal, în vederea realizării catalogului pentru
întrega monetărie histriană de epocă romană, o altă emisiune, atribuită de Varbanov lui
Elagabal ( nr. 656 ), ne-a atras atenţia. Această emisiune nu apare anterior publicată în
AMNG87 sau Moushmov88 iar în catalogul Varbanov trimiterile sunt făcute către o licitaţie89.

Emisiunea histriană ”Varbanov 656”.

83

Varbanov 2005.
idem, catalogul pentru Elagabal, pg. 104-105, nr. 651-660.
85
Beldianu 2013, emisiunile greşit atribuite de Varbanov lui Elagabal au fost catalogate pentru
Caracalla fără a semnala greşeala cercetătorului bulgar.
86
Emisiunea cu nr. 651 ( Elagabal ) în catalogul Varbanov este catalogată de cercetătorul bulgar şi
pentru Caracalla cu nr. 633, cum lesne se poate vedea din fotografii.
87
AMNG 1 .
88
Moushmov 1912.
89
Pentru această emisiune catalogul face trimitere la licitaţia casei „La Galerie Numismatique”,
Auction IV, din 24 Noiembrie 2004, Lausane, moneda cu nr. 349.
84
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Pe aversul acestei monede90 este înfăţişat un bust imperial, de copil sau adolescent, laureat,
drapat, ( cel mai probabil ) cuirasat spre dreapta , cu legenda AY•K•M•AY• ANTΩNINOC.
Reversul fiind de tip „vultur de mare pe delfin” cu legenda ICTPI-H-NΩN.
Cum numele purtate şi legenda monetară sunt identice pe monedele histriene atât pentru
Caracalla cât şi pentru Elagabal, atribuirea monedei, de către Varbanov, celui de al doilea
împărat, a fost făcută cel mai probabil în baza portretului imperial. Ca urmare vom începe
evaluarea acestei emisiuni prin analizarea efigiei.
Portrete monetare cu trăsăturile puber-adolescentine au, în monetăria histriană dar şi în cea
oficială imperială, atât Caracalla cât şi Elagabal. Trăsăturile sunt destul de apropiate urmare
a eforturilor duse de cele două împărătese, Iulia Maesa bunică şi Iulia Soaemias mamă, de
a demonstra lumii că Elagabalus este fiul lui Caracalla91. Cassius Dio ne oferă atât numele
real complet ( după tată şi bunic ) al împăratului Elagabal, Varius Avitus Bassianus, pe care
nu conteneşte al numi „falsul Antoninus” cât şi un sugestiv episod propagandistic folosit, de
cele două mai sus amintite împărătese, în luptele cu Macrinus din 218 dChr, pentru puterea
imperială: „Asediaţii (susţinătorii viitorului împărat Elagabal ) tot plimbându-l pe ziduri pe
Avitus, pe care îl şi numeau Marcus Aurelius Antoninus, tot arătând de departe, ca şi cum ar
fi fost portretul copilului, picturi înfăţişându-l pe Caracalla copil, al cărui fiu, pretindeau ei,
Avitus era cu adevărat şi, ca atare, lui îi revenea de drept succesiunea la tron – strigau fără
întrerupere „Ce tot faceţi acolo tovarăşi de arme? De ce să mai luptaţi împotriva fiului
binefăcătorului vostru?””92.
Această campanie propagandistică, bazată pe imaginea celor doi împăraţi93, este vizibilă
mai cu seamă la nivelul emisiunilor monetare oficiale. Portretul imperial de pe monedele
emise pentru Elagabal în primul an ( 218 dChr ) semănând foarte bine cu portretul lui
Caracalla din perioada 198-204 dChr. Dar după anul 219 d.Chr portretul monetar oficial al lui
Elagabal începe să capete trăsături din ce în ce mai personale îndepărtându-se de cel al lui
Caracalla ( a se vedea planşa de mai jos).
Ca trăsături definitorii ( personalizate ) pentru Elagabal ( atât în cazul portretului monetar
oficial începând cu 219 d.Chr cât şi a celui histrian – ce cu siguranţă a fost inspirat tot din
cele oficiale ) se pot reţine doar linia aproape dreaptă făcută de frunte cu nasul personajului
şi o formă geometrică, hexagonală, a capului.

90

Moneda folosită pentru exemplificare în materialul de faţă ( col. CBNB ) are următoarele caracteristici: AE ↑
8,85g; 24,3mm.
91
Atât Dio Cassius ( cartea LXXVIII, 30-32 ) cât şi Herodian ( cartea V, capitolul III ) vorbesc despre eforturile (
financiare dar şi propagandistice ) făcute de cele două împărătese pentru a convinge armata că Elagabal este
fiul nelegitim al lui Caracalla. Herodian ne spune că în 218 Elagabal ar fi avut 14 ani. Cum Caracalla era născut
la 4 Aprilie 188 ar fi însemnat că l-a conceput pe Elagabal la varsta de 15 ani, biologic posibil dar greu credibil
pentru contemporani.
92
Idem, cartea LXXVIII, 32.
93
Tot Cassius Dio ( ibidem ) ne spune că împărătesele l-au îmbrăcat pe Elagabal în hainele lui Caracalla de când
acesta era copil. Probabil era vorba nu de aceleaşi haine ci de unele similar, identice, pentru ca asemănare să
fie cât mai puternică şi convingătoare.
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Portretul de copil – puber al lui Caracalla, de când acesta primeşte titlul de August, are în
monetăria histriană, până acum identificate, două reprezentări. Prima pe emisiunile pentru
Septimius Severus cu Caracalla August pe revers94 iar a doua pe aversul primei emisiuni
histriene dedicată lui Caracalla August95. Între emisiunile histriene dar şi între acestea şi cele
oficiale greu pot fi găsite trăsături personale definitorii ale portretului imperial. Detaliile
anatomice diferă într-o mai mică sau mai mare măsură în funcţie de măiestria gravorului.
Spre exemplu: nasul este fie coroiat fie ascuţit pe emisiunile histriene şi relativ diferit pe cele
oficiale sau fruntea mai proeminentă la emisiunile histriene decât la emisiunile romane ( a se
vedea planşa de mai sus ).
Revenind la portetul imperial de pe emisiunea Varbanov 656 şi comparându-l atât cu
emisiunile histriene dedicate cu siguranţă lui Caracalla sau Elagabalus cât şi cu cele oficiale
romane dedicate celor doi, este facil de găsit elemente comune între toate acestea dar în
acelaş timp nimic nu poate aduce o certitudine pentru o atribuire sau alta. Capul rotund ar
înclina balanţa către Caracalla, în vreme ce unghiul făcut de linia nasului cu cea a frunţii
înclină spre emisiunile pentru Elagabal. Devine evident că în altă parte trebuie căutată cheia
atribuirii acestei monede.
Titulatura şi numele prezente pe legenda aversului sunt aşa cum am mai spus specifice
celor doi împăraţi, din motivele dinastice anterior expuse. Dar tipul caracterelor folosite şi
maniera de scriere pot aduce lumină în problema atribuirii.

94
95

Emisiunile SS-S1T2 şi SS-S1T5 în catalog.
Idem, emisiunea C-S1T1.
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Analizând grafia legendei emisiunii ce face obiectul discuţiei noastre constatăm că literele
sunt de dimensiuni mari, având terminaţii globulare. Litera upsilon „V” este scrisă ca un
ypsilon (Y). Cuvintele sunt despărţite prin puncte pronunţate, iar legenda, în ansamblul ei,
este uşor lăbărţată, cu spaţii mari şi inegale între litere. Literele au și ele dimensiuni diferite.
Aceste particularităţi grafice sunt în contradicţie cu modul de scriere al legendelor de pe
emisiunile pentru Elagabal. Încă de la ultima serie cronologică histriană pentru Caracalla,
legendele monetare sunt scrise cu caractere mici, egale, fără spaţii între caractere, literele
având terminaţii ascuţite. „V” este scrisă ca în alfabetul latin fără a mai avea prelungirea
specifică ypsilon-ului grecesc. Legendele de avers de pe emisiunile histriene dedicate lui
Elagabal sunt foarte îngrijit gravate înscriindu-se într-un cerc aproape perfect.
Legende scrise în maniera celei de pe moneda Varbanov 656, cu acelaş tip de litere (de
dimensiuni mari, cu terminaţii globulare, „V” redat ca Y ) având spaţii generoase între
caractere, sunt specifice însă seriei II de emisiuni pentru Septimius Severus, datată în 198209 d.Chr. Acestor detalii li se adaugă şi o particularitate de scriere a literei niu (N), cu
hastele orizontale inegale, convergente ( lipsite de paralelism ) şi hasta mediană prelungită,
particularitate grafică întâlnită şi pe reversul emisiunii pentru Iulia Domna din prima serie
histriană dedicată acestei împărătese ( cca 193-207 dChr)96.

Emisiuni histriene ( sus de la stânga la dreapta ) pentru Iulia Domna seria 1, Septimius
Severus seria 2 şi aşa zisa emisiune pentru Elagabal ”Varbanov 656”. Jos detalii de scriere
a legendelor pe aceste emisiuni.
Această maniera de scriere a legendei, cu toate particularităţile sale, înclină decisiv balanţa
spre atribuirea monedei Varbanov 656 lui Caracalla şi datarea ei în primii ani când acesta a
purtat titlul de August, mai precis, contemporană cu seria histriană 2 pentru Septmius
Severus.
96

JD-S1T2 în catalog.
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Ca un argument oarecum indirect aceastei reatribuire poate sta şi reversul monedei de
tipulul „vultur de mare pe delfin”. Acest tip de revers nu mai este asociat pe nici o emisiune
histriană cu împăratul titular încă de la Commodus, fiind folosit doar pentru membrii familiei
imperiale şi doar pe monede de nominaluri mijlocii sau mici. Folosirea tipului monetar „vultur
de mare pe delfin” pe o emisiune pentru Elagabal ar fi însemnat o abatere, o anomalie, de la
această regulă a atelierului monetar histrian. Folosirea însă a tipului „vultur de mare pe
delfin” pe emisiunea dedicată lui Caracalla ( tânăr August), în vremea când acesta deşi
nevârstnic era doar asociat a lui Septimius Severus la conducerea imperiului ( cu scopul
asigurări continuităţii dinastice), se înscrie perfect în această regula.

Emisiuni histriene pentru Caracalla - ultima serie cronologică (stânga jos ) şi Elagabal
(stânga sus); în dreapta detalii de scriere a legendelor pe emisiunea ”Varbanov 656”
(dreapta sus) .
În legătură cu reversul emisiunea monetare în discuție putem spune că tema „vultur de
mare pe delfin” este realizată într-o manieră artistică oarecum inedită pentru atelierul histrian.
Delfinul apare privit cumva de sus, capul este mare şi lat comparativ cu restul corpului, iar
înotătoarele lipite de cap arată ca nişte opercule mari deschise, detalii ce îi dau silueta unui
somn. Doar coada ca un epsilon lunar (Є) arată ca avem de a face cu un delfin. Vulturul pare
să care în ghiare delfinul ( burta acestuia se arcuiește de greutate între ghearele păsării ).
Realizarea artistică fiind într-o manieră similară cu cea de pe moneda de acelaş tip pentru
Iulia Domna din seria histraină III (nedatată) dedicată acesteia (97). Legenda reversului are şi
ea aceiaş despărţire pe cele două emisiuni: ICTPI-H-NΩN şi chiar o poziţionare identică a
literelor în câmpul reversului. Doar tipul caracterelor diferă, la emisiunea pentru Iulia Domna
acestea având terminaţii ascuţite şi nu globulare ca ale monedei noastre. Astfel cele două
reversuri sunt înrudite şi chiar dacă nu sunt identice ele arată o relativă contemporaneitate.

97

Este vorba de emisiunea JD-S3T1.
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Reversul emisiunii ”Varbanov 656” (stânga) şi emisiunea pentru Iulia Domna din seria
histriană 3 dedicată acesteia (dreapta)

Având în vedere argumentele mai sus expuse considerăm că emisiunea Varbanov 656 este
greşit atribuită lui Elagabal ea fiind în realitate o emisiune pentru Caracalla. Această
emisiune poate fi încadrată fără reţineri în prima serie monetară histriană dedicată acestui
împărat ( datată în anii 198-204 dChr) când efigia monetară a acestuia era cea puberadolescentină. Emisiune va purta în catalogul acestei lucrări codul C-S1T2 ( Caracalla seria
1 tipul 2).
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De la Elagabal la Gordian III

Pentru monedele histriene emise în numele lui Elagabalus nu s-au putut aduce argumente
favorabile unei încadrări cronologică detaliate pe serii sau emisiuni, datarea tuturor
emisiunilor histriene pentru acest împărat rămânând cea generală în intervalul 218-222
dChr. Ca o constatare putem spune că toate emisiunile histriene ce cu siguranță pot fi
atribuite acestui împărat au legenda aversului: AVT K M AVRH ANTΩNEINOC.

Una din emisiunile histriene
pentru Elagabal (E-S2T4V1)
merită o discuţie separată.
Reversul acesteia este de tipul:
zeul fluvial odihnindu-se cu
delfin în mână dreaptă şi trestie
în mână stângă98. Tipul
monetar „zeul fluvial șezând”
fiind cunoscut la Histria
începând cu emisiunile pentru
Iulia Domna. Elementul de
noutate adus de emisiunea
pentru Elagabal este prezenţa,
pe fundalul compoziţiei
reversului, a unui far naval.
Fiind astfel pentru prima dată
când pe o emisiune monetară
histriană apare o construcţie.
Farul naval fiind şi singura
construcţie ce îşi găseşte locul în arta monetară histriană. Putem presupune că acest far (
neidentificat încă pe teren ) este construit ( sau este reclădit ) într-o formă monumentală,
devenind emblematic pentru cetate, în vremea împăratului Elagabal. Farul va apărea şi pe
emisiunile de tip zeu fluvial dedicate împăratului Severus Alexander dar nu şi pe cele de
acelaş tip dedicate împăratului Gordian III. Dacă gravorul monedei a respectat realitatea din
teren înseamnă că farul era construit din blocuri de piatră paralelipipedice. Prezenţa unui far
maritim pe emisiunile histriene demonstrează că cel puţin în vremea împăraţilor Elagabal –
Severus Alexander portul şi traficul maritim sunt încă operaţionale aici colmatarea golfului
având loc după acest interval.
Pentru Elagabal atelierul histrian are prezente în catalogul lucrării noastre cinci tipuri
monetare de 5 assaria ( E ) şi doar un singur tip monetar de nominal mai mic, o emisiune de
patru assaria E-T6V1 ( Δ ). Nominaluri mai mici de patru assaria cu efigia lui Elagabalus
nefiind încă identificate.

98

La alte emisiuni de tip “zeu fluvial” acesta poartă în mâna stângă o vâslă sau cârmă.
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Orice încercare de încadrare a emisiunilor histriene pentru Severus Alexander, în serii
cronologice sau de stabilire a unei relaţii cronologice între aceste emisiuni ( alta decât cea
generală pentru acest împărat - 222-235 dCr ), s-a lovit de absenţa unor elemente distinctive
determinante care să permită acest lucru. Pentru unele tipuri monetare se constată prezenţa
mai multor variante ce ar putea indică o cantitate mare de monede emise sau poate doar mai
multe emisiuni diferite cronologic. Variantele sunt date doar de împărţirea diferită a legendei
reversului în cazul emisiunilor de tip „Zeu călare” sau de mici diferenţe de compoziţie ( cazul
tipului monetar „Herakles” unde personajul are un măr în mâna stângă la emisiunea SA-ST7V1 şi un arc la emisiunea SA-S-T7V2 ).
O noutate a monetăriei histriene din vremea acestui împărat este asocierea tipului de avers
în funcţie de valoarea înscrisă a monedelor.
Astfel pentru Severus Alexander, emisiunile histriene de numerar mare ( E = 5 Assaria ), au
pe avers bustul laureat drapat şi cuirasat al împăratului, în vreme ce emisiunile de numerar
mai mic ( Δ = 4 Assaria sau B = 2 assaria ) au pe avers capul laureat al împăratului spre
dreapta.
Ultima episod din viaţa monetăriei histriene se desfăşoară în anii în care pe tronul cezarilor
se găsea tânărul împărat Gordian al III lea ( 238- 244 dChr). Este o perioadă de debandadă
tipologică, atelierul monetar nu mai ţine acum cont de regulile anterioare de asociere a
tipurilor de revers cu nominalurile. Pare a exista o nevoie acută de monede de nominal mare.
Astfel la emisiunile de 5 assaria se regăsesc cele mai multe tipuri monetare asociate: Marele
Zeu călare, Tyche, Demetra, Istros şezând, Athena, Fides. Tyche apare şi pe reversurile
nominalurilor de 4 assaria ( Δ ), la fel ca şi Demetra ce este folosită şi ca tip de revers şi la
emisiunile de 2 assaria ( B ). Evident acestă schimbare de reguli, această rupere de tradiţie,
are în spate şi o schimbare a situaţiei politice foarte probabil asemeni celei petrecute la
Histria în vremea primelor două serii pentru Septimius Severus99. Indicii asupra a ce se
întâmplă la Histria în vremea lui Gordian III sunt date de o emisiune atipică pentru această
cetate. Este vorba de emisiunea „Fides Militum” ( GIII-T6V1 ) cu un revers ce face apel la
fidelitate şi loialitatea armatei romane. Această emisiune are ca model emisiunile oficiale
romane de la începutul domniei lui Gordian III, mai exact din anii 238-239 dChr100. Începând
cu anul 239, pe emisiunile romane de acest tip, Fides este reprezentată tronând101 sau cu
două steaguri legionare102.
Prezenţa împăratului şi a armatei ce îl însoţea în campania orientală sau atacul carpic din
anul 242 dChr în Moesia ar putea fi o explicaţie pentru activitatea atipică a atelierului
monetar histrian din aceşti ani. Dar ce rămâne interesant este faptul că avem o emisiune
monetară ce face apel la loialitatea armatei şi nu una de proslăvire a împăratului.
Apelul la loialitatea soldaţilor pe emisiunile histriene ar arăta mai degrabă o situaţie
încordată în regiune, iar numeroasele tipuri monetare de 5 assaria denotă, în această
lumină, o nevoie acută de numerar pentru o necesitate ce, în acest context, nu poate fi pusă
99

Vezi mai departe în lucrare subcapitolul „Despre monedele histriene cu revers dedicat împăratului sau
familiei sale” .
100
Următoarele emisiuni oficiale romane din anii 238-239 dChr, prezente în catalogul RIC, ar fi putut servi ca
model pentru emisiunea histriană de tip „Fides Militum”: RIC 1, 7, 15, 26, 254 etc .
101
RIC 185, emisiune din anul 239 dChr.
102
RIC 209, emise la Antiochia în anii 242-244 dChr.
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decât în legătură cu plata soldelor sau a unor donative către soldaţi. Cert este că ultimul
moment din viaţa atelierului monetar histrian s-a aflat sub presiunea unor evenimente ce l-au
scos din tiparele sale tradiționale.

Reprezentări monetare Fides Militum din vremea lui Gordian III: emisiunea histriană GIIIT6V1 ( stânga ), sestert – RIC 254 ( centru ) şi denar - RIC 15 ( dreapta ).
În cazul emisiunilor pentru Gordian III, ultimul împărat în numele căruia monetăria histriană
emite monedă, încadrarea s-a făcut în două grupe, în funcţie de aversul monedelor, grupe
distincte cronologic doar strict teoretic: o prima grupă cu bustul împăratul Gordian III pe
avers, iar a doua cu busturile afrontate al împăratului Gordian III şi al împărătesei
Tranquillina.
Pentru grupa având pe avers doar efigia împăratului datare este largă în vremea domniei
lui Gordian III ( 238-244 dChr). În vreme ce grupa emisiunilor pentru Gordian III-Tranquillina
(sau doar cele pentru Tranquillina) se încadrează într-un interval cronologic mai strâns, 241244 dChr, limita inferioară a acestor serii fiind dată de anul 241, anul când are loc căsătoria
între Gordian III şi Tranquillina şi înainte de care nu s-au emis monede cu efigia
Tranquillinei. Între cele trei serii nu s-a putut stabili totuşi nici o relaţie de succesiune
cronologică reală, deoarece multe din emisiunile din grupa cu un singur bust pe avers (
Gordian III ) folosesc aceiaş ştanţă de revers cu cele din grupa cu două busturi pe avers
(Gordian III-Tranquillina) fapt ce asigura o batere în paralel a acestor emisiuni.
O menţiune merită şi observaţia că grupa cu două busturi pe avers ( Gordian III-Tranquillina
) nu are decât emisiuni de nominal mare ( E = 5 Assaria ). Prezenţa atât a emisiunilor
dedicate lui Gordian III-Tranquillina cât şi cele dedicate doar Tranquillinei, emiterea mai
multor variante ale acestor emisiuni ( pentru Gordian III sau pentru Gordian III şi Tranquillina
se regăsesc,în cazul anumitor tipuri monetare, până la 3 variante ) demonstrează o cantitate
insemnată de monede emise de atelierul histrian în această perioadă.
Cu Gordian III monetăria histriană îşi încetează activitatea. Cel mai probabil acest fapt se
petrece odată cu distrugerea şi încetarea vieţii urbane la Histria. Pentru momentul la care
are loc acest eveniment, marele cercetător român Gh. Poenaru-Bordea propune, în baza
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unei monede arse de la Filip Arabul descoperită în cetate, ca petrecându-se odată cu raidul
gotic condus de Kniva ( 250-251 dChr)103.
Evenimentele dramatice ce au pus capăt vieţii şi civilizaţiei clasice greco-romane la Histria
au avut loc însă probabil mai devreme, în vremea invaziei gotice conduse de Argaithus şi
Gunthericus din 248104. Pentru absenţa emisiunilor histriene dedicate lui Filip Arabul ( 244249 dChr ) ( dacă ele nu vor apărea în viitoare descoperiri arheologice sau fortuite) fiind
vinovată probabil, pe lângă situaţia tensionată din zonă, şi inerţia atelierului histrian în
emiterea de monede cu numele și efigia noului împărat105.
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Vertan 2002, pg. 256.
Petolescu 1995, pg.117.
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Această inerţie a atelierului histrian în emiterea de monede la schimbarea împăraţilor este cea mai
probabilă cauză pentru absenţa emisiunilor în numele unor împăraţi aflaţi pentru perioade scurte la
conducerea imperiului ( spre ex. Pertinax pentru care atelierul tomitan emite monedă dar nu şi cel histrian ).
104
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Contramărci ale atelierului monetar histrian în epoca romană

Strâns legate de emisiunile monetare ale unui atelier provincial sunt contramărcile aplícate
pe monede. În puţine cazuri aceste contramărci, mai ales cele reprezentând simboluri
abstracte sau cele ce înfăţişează zeităţi, personaje animale etc, pot fi atribuite cu siguranţă
unei cetăţi sau alteia. Din fericire în cazul Histriei, în epoca romană, putem atribuii şi
cataloga, fără nici o reținere, două astfel de contramărci.
Cele două contramărci sunt simple, de tip “două sau mai multe litere greceşti”106 şi nu se
regăsesc în principala lucrare dedicată contramărcilor provinciale107. Contramărcile histriene
prezente în catalogul nostru sunt similare ( dar nu identice ) şi sunt compuse din numele
oraşului scris în două variante. Prima contramarcă conţine literele ICTPI ( IC I) iar a doua
ICTPIH ( IC IH), ambele încadrate într-un cartuş dreptunghiular. Monedele pe care au fost
aplicate aceste contramărci, datorită uzurii accentuate, nu pot fi din păcate identificate. Ce se
remarcă la aceste contramărci este ligatura tau-rho în cele două forme deja cunoscute pe
emisiunile „pseudo-autonome” histriene: cu bucla de la rho sub hasta orizontală a lui tau (
) în cazul primei contramărci şi cu hasta orizontală de la tau unită în partea dreaptă de cea
verticală printr-o buclă ( ) în cazul celei de a doua ).
Probabil că apariţii viitoare de monede, ce poartă aceste contramărci, vor restrânge
intervalul cronologic de datare atât al contramărcilor cât şi al emisiunilor „pseudo-autonome”
ce folosesc ligatura tau-rho în legendă. Oricum raritatea exemplarelor de monede ce poartă
aceste contramărci histriene ( practic fiind cunoscute doar cele două prezente în catalog )
sugerează o activitatea restrânsă de contramarcare a monedelor la Histria în epoca romană,
asta dacă nu cumva şi alte contramărci ( ce nu pot fi cu siguranţă atribuite unei cetăţi sau
alteia ) sunt în realitate tot histriene.
Contramărcile întregesc fericit tabloul activităţii atelierului monetar histrian în epoca romană.

106

Howgego 1985, pg. 202-218.
Prima contramarca ( CM1 ) este inedită iar a doua ( CM2 ) a fost relativ recent publicată, a se
vedea Preda 2003, moneda nr.7, pl. I 7.
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B. Tipologia monedelor emise la Histria în epoca romană
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Consideraţii generale

În epoca romană atelierul monetar histrian manifestă un pronunţat conservatorism
tipologic. Emisiunile histriene au acum pe revers tipuri monetare specifice, unele
emblematice şi în mare măsură proprii ( tipul „Marele Zeu călare” sau „vultur de mare pe
delfin” ), iar altele general-provinciale inspirate din panteonul greco-roman. Pentru două
perioade limitată, de doar câţiva ani ( cca 193 – 209 dChr și 238-244 dChr ), atelierul
monetar histrian renunţă la acest conservatorism şi emite în paralel cu tipurile „consacrate” şi
tipuri monetare de revers aflate în directă legătură: cu împăratul roman, cu membrii familiei
acestuia sau făcând referire la fidelitatea armatei romane108.
Tipul de revers „ Marele Zeu călare” înlocuieşte practic în epoca romană tipul „vultur de
mare pe delfin” ca tip monetar principal şi emblematic al cetăţii. Iconografia și evoluția tipului
monetar histrian „Marele Zeu călare” este tratată pe larg în următorul subcapitol al acestei
lucrări.
„Vulturul de mare pe delfin”, tip monetar emblematic al Histriei în perioada autonomă,
cunoaşte în epoca romană un declin al prezenţei sale pe emisiunilor monetare. Lipseşte
până acum de pe monedele emise pentru Antoninus Pius iar pe cele emise pentru
Commodus este folosit doar la emisiunile de nominal mijlociu, niciodată la cele de nominal
mare. Începând cu Septimius Severus tipul monetar de revers „vultur de mare pe delfin” nu
mai este folosit de nici o emisiune pentru împăratul „titular” , acest revers apărând doar la
emisiunile pentru membrii familiei imperiale: Iulia Domna, Caracalla ( emisiuni datate până în
anul 204 dChr ), Iulia Mammaea şi Tranquillina. Este posibil ca această cădere în plan
secund a tipului monetar „vultur de mare pe delfin” să reflecte chiar situaţia cetăţii sub
aspectul autonomiei şi al drepturilor sale.
Pentru tipurile monetare inspirate din panteonul greco-roman se constată o intenţie a
atelierul histrian de folosire ierarhizată în funcţie de nominalul emis. Regulile de asociere tip
monetar – valoare nominală sunt în general respectate în toată perioada de funcţionare a
atelierului în epoca romană. O excepţie o fac emisiunile histriene pentru Gordian III care par
a sfida mai toate regulile anterioare. Motivul acestei dezorganizări poate fi doar bănuit. Dacă
avem de a face cu un fenomen local sau cu unul general, ce afectează în acei ani şi alte
monetării din Moesia, este greu de precizat în acest moment acest fapt limitând pentru
moment și presupunerile posibile
Tipul monetar „Kybela pe tron” apare ca revers al emisiunilor histriene, în perioada
Commodus – Severus Alexander, doar pentru nominaluri mari ( 4-5 assaria ). Lipseşte de pe
emisiunile histriene cunoscute până acum din vremea lui Elagabal şi Gordian III Datorită
uzitării sale doar în cazul emisiunilor de nominal mare îl putem considera în rândurile
tipurilor monetare histriene principale. Că aşa au stat lucrurile o demonstrează şi ipostazele
monetare în care Kybela are pe cap coroană murală ( emisiunile pentru Commodus -COMS2T2V1; poate Septimius Severus-SS-S4T2 şi Caracalla - C-S3T4V2). Pe celelalte emisiuni
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Emisiunea de tip „Fides Militum” pentru Gordian III notată cu GIII-T6V1 în catalogul acestei lucrări.
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zeiţa poartă pe cap un polos înalt. În cazul iconografiei acestui tip monetar la Histria mai
spunem că lângă tronul zeiţei sunt figuraţi unul sau doi lei în diferite poziţii ( şezând, culcaţi,
cu capul întors sau nu ). Unele din aceste reprezentări monetare ale Kybelei îşi găsesc
corespondenţe printre monumentele sculpturale descoperite de cercetările arheologice aici.

Statui histriene de marmură înfăţişând pe Kybela: cu un singur leu - în medalion reversul
emisiunea SS-S4T2 ( stânga ), şi flancată de doi lei, de o parte şi de cealaltă a tronului - în
medalion reversul emisiunii SS-S3T4V1 ( dreapta ).
Pentru varianta „leu în stânga tronului” avem în vedere o statuie de marmură fragmentară,
datată în a doua jumătate a secolului II dChr109, iar cea mai apropiată analogie pentru
reprezentările cu doi lei, de o parte şi de alta a tronului, este dată de o statuetă din marmură
relativ întreagă, datată în secolele II- III dChr110 .
Tyche ( Fortuna ) este un alt tip monetar utilizat de atelierul histrian doar pentru nominaluri
mari ( E - 5 assaria). Faptul nu este întâmplător, căci Tyche „este cea mai importantă zeitate
şi (...) are cea mai puternică înrâurire asupra vieţii oamenilor”111. Tyche fiind purtătoare şi a
epitetul de ferepolis cu sensul de cea care conservă ( păzeşte ) cetatea112.
Monede de tip „Tyche” au fost emise de atelierul histrian pentru: Septimius Severus,
Caracalla, Elagabalus, Severus Alexander, Gordian III. O singură emisiune histriană de
acest tip pentru Gordian III ( GIII-T9V1 ) are un alt nominal, fiind inscripţionată cu valoarea
109

Histria IX, pg. 42-43, nr. 15, pl. 8, cat. 15.
Idem, pg. 45-46, nr. 23, pl. 9, cat. 23.
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Ibidem, loc. cit.
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de patru assaria ( Δ ). Tyche apare pe monedele histriene începând cu seria IIa pentru
Septimius Severus într-o ipostază consacrată: stând în picioare spre stânga cu cornul
abundenţei în mâna stângă şi cârma în mâna dreaptă, având pe cap polos sau kalatos. La
emisiunile pentru Septimius Severus şi Caracalla este însoţită de vulturul de mare pe delfin.
Tipul monetar Apollon apare prima dată pe monedele histriene de epoca romană, având
împărat dedicat, începând cu emisiunile pentru Commodus. De pe emisiunile histriene
pentru Septimius Severus lipseşte. Absenţa putând fi pusă pe seama faptului că tipul
monetar histrian Apollon este folosit doar la emisiunile de patru assaria ( Δ )113, atelierul
histrian neemiţând pentru Septimius Severus decât monede de valoarea mare ( cinci assaria
sau denari de bronz/orichalcum ). La emisiunile pentru Caracalla avem două ipostaze
monetare pentru tipul Apollon: în picioare, sprijinindu-şi lira pe o coloană, cu plectrum în
mâna dreaptă ( seria II ) şi cu liră sprijintă pe coloană dar cu pateră în mâna dreaptă ţinută
deasupra unui altar ( seria II şi III ). Tipul Apollon va fi prezent cu mici variaţii de reprezentare
şi la Elagabal, Severus Alexander şi Gordian III.

Emisiuni histriene de tip Apollon : pentru Commodus (stânga) şi pentru Caracalla (dreapta).
Herakles este şi el un tip monetar asociat de atelierul histrian cu valoarea de 4 assaria ( Δ ).
Dar apariţia acestui tip monetar este episodică pe emisiunile histriene, în catalogul nostru
fiind prezente astfel de emisiuni doar pentru Caracalla şi Severus Alexander.
Demetra poate fi inclusă pe lista tipurilor monetare frecvent utilizate de atelierul histrian
începând (cel mai probabil ) cu emisiunea pentru Commodus ( COM-S2T6V1 ). Demetra
este redată în picioare, purtând chiton lung, cu suliţă ( sau torţă lungă) în mâna stângă, iar în
mâna dreaptă ţine spice sau pateră deasupra unui altar. Acest tip monetar se regăseşte pe
emisiunile histriene pentru: Caracalla, Geta, Gordian III. Cu excepţia a două emisiuni pentru
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Interesant este că pe emisiunile de tip Apollo a fost figurat de la început ( emisiunea pt. Commodus COMS2T3V1 ) simbolul Δ corespunzător valorii de 4 assaria.
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Gordian III: GIII-T3V1 (E-5 assaria) şi GIII-T8V1 (Δ-4 assaria ) toate celelalte emisiuni de tip
Demetra sunt de nominaluri mijlocii ( 2-3 assaria ).
Dionysos este şi el un tip monetar cu apariţii relativ frecvent pe monedele histriene în epoca
romană. Dionysos este reprezentat în picioare, ţinând thyros-ul în mâna stângă și vas
(kantharos) în mâna dreaptă. De cele mai multe ori din kantharos i se toarnă vin unei pantere
aflate la picioarele zeului. Pantera se află în diverse poziții: în picioare, șezând, cu capul
întors sau nu spre zeu. De thyrsos este legată în unele cazuri o thaenia.
Primele emisiuni având reversul de acest tip le întâlnim începând cu Commodus (COMS2T7V1 ), Dionyssos fiind nelipsit și de pe emisiunile pentru: Crispina (CRI-ST1 ), Caracalla
(C-S2T3, C-S3T6 ) sau de pe cele „pseudo-autonome” (PA-T3-V1 - PA-T3-V4). Toate
emisiunile cu revers de tip Dionysos sunt de nominaluri mici ( 1-2 assaria ).

Cele mai frecvente asocieri histriene între zeităţi şi nominaluri monetare. E-5 assaria / X denar: Marele Zeu călare, Kybela, Tyche; Δ-4 assaria: Apollon, Herakles; Γ-B 3-2 assaria:
Demetra, Istros; 1 assarion: Dionysos, Hermes.
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Alte divinităţi prezente pe monedele histriene, cu apariţii mai mult sau mai puţin frecvente,
sunt: Athena, Asklepios114, Hermes, Hygieia, Istros şi Nemesis.
Consideraţii mai mult sau mai puţin ample pot fi făcute despre fiecare tip monetar din
panteonul numismatic histrian dar în economia acestei lucrări am decis să aprofundăm doar
tipul monetar „Marele Zeu călare”.

114

Doar două emisiuni Antoninus Pius ( AP-T2V1 ) și Caracalla ( C-S3T8 ). Pentru prima emisiune (
AP-T2V1 ) ne exprimăm și cu această ocazie reținerea.
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„Marele Zeu călare” în arta monetară histriană
Analiza sintetică a tipului monetar histrian „Marele Zeu
călare”115

Asociat, de majoritatea116 celor care s-au ocupat de emisiunile monetare histriene de epocă
romană, în baza unui atribut sau altul, cu diverse şi diferite zeităţi ( Cavaler Trac, Erou
Danubian, Darzales – Serapis, Mithras, etc ) „Zeul Călare” de pe monedele histriene nu a
beneficiat până acum de nici o evaluare aprofundată care să susţină o atribuire sau alta și
care să-i contureze un profil personal.
Materialul de faţă doreşte să analizeze imaginea și identitatea „Zeului Călare” histrian şi să-i
urmărească evoluţia în cei peste 100 de ani în care acesta a fost tipul monetar principal și
emblematic al vechii colonii milesiene.
Prima reprezentare monetară histriană a „Zeului călare” apare pe aversul unei emisiuni
„autonome”117, având un revers de tip „vultur imperial cu coroană în cioc pe altar”. Datorită
legendei reversului de tip „ IΣTPIH” ( scrisă cu sigma clasic Σ ) moneda se încadrează în
rândul emisiunilor autonome histriene dar, având în vedere tema reversului, datarea ei se
face în epoca romană, cel mai probabil în sec. I dChr.
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Comunicare susţinută la Simpozionul „Oltenia interferenţe culturale” Craiova 2013.
Singura analiză temeinică , atât cât permiteau descoperirile la aceea vreme, a personajului „Zeu
Călare” îi aparţine lui B. Pick, în celebra lucrare dedicată oraşelor vest pontice ( AMNG I, pag. 157).
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Ruzicka 1917, moneda nr. 482. Moneda ilustrată în acest material a fost oferită spre vânzare de
casa de licitaţii „La Galerie Numismatique” la licitaţia de la Geneva din 28 Noiembrie 2004, nr. 316 în
catalog.
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Cea mai veche emisiune histriană cunoscută cu reprezentarea „Zeului călare”.

„Zeul călare” apare, pe reversul monedelor histriene provinciale (având pe avers efigia
împăratului), începând cu emisiunile pentru Antoninus Pius ( AMNG , Varbanov 594 ). Din
acest moment şi până la sfârşitul monetăriei histriene, în vremea lui Gordian III, pentru tipul
monetar „Zeu călare” s-a putut urmării o continuă evoluţie, un tumult al schimbărilor, ce ar
putea arăta un cult dinamic surprins într-o perioadă de plină transformare. Evoluţia în timp a
acestui tip monetar a asigurat şi unul din principalele repere în stabilirea cronologiei pentru
seriile monetare histriene dedicate lui Septimius Severus118.
Reversul „Zeu Călare”, păstrează în reprezentările sale de-a lungul timpului, un canon
iconografic definitoriu. Imaginea şablon, peste care se aşează atribute variate şi lângă care
diverse alte elemente îşi găsesc în timp locul, poate fi descrisă ca: personaj cu barbă, având
mereu privirea aţintită în faţă, purtând o mantie ce-i cade pe spate, călare spre dreapta, calul
cu un picior din faţă ridicat. Imaginea este una imobilă, absenţa senzaţiei de mişcare fiind
dată în primul rând de mantia personajului, ce nu flutură în vânt ci cade, mereu, în jos. La
imobilitatea imaginii contribuie și poziţia statică a calului. Cea mai apropiată analogie artistică
, aparținând artei statuare, a acestui canon iniţial şi definitoriu a Zeului călare de pe
monedele histriene este o aediculă descoperită la Callatis119. Faptul nu ar trebui să surprindă
foarte mult, în principal datorită legăturilor puternice între cele două metropole pontice.
Legături atestate de o seamă de monumente epigrafice descoperite la Histria, ce aduc
mulţumire unor callatieni pentru diverse binefaceri120. Este facil să ne imaginăm, fără a
împinge lucrurile prea departe într-o logică absurdă, că aedicula de la Callatis ar putea fi un
dar al histrienilor sau ar putea avea o origine histriană. Un argument în favoarea aceastei
supoziţii este puternica legătură artistică între aedicula callatiană şi imaginea canonică a
Zeului călare histrian, pe de o parte, şi diferenţa majoră de concepţie şi reprezentare între
118

Beldianu 2013, pag. 5.
Aedicula se află expusă la Muzeul de arheologie din Mangalia.
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Sunt de reţinut cel puţin două inscripţii histriene în onoarea unor binefăcători callatieni. A se vedea
Histria I, inscripţia nr. 2 ( sec. III-II aChr ), pag. 487 şi nr.5 ( sec. II aChr ) pag. 503-504.
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aediculă şi celelalte monumente de tip zeu sau erou călare ( Cavalerul Trac) descoperite în
zonă, pe de altă parte. Dar nici adorarea unei divinităţi comune ( cu o iconografie similară )
atât la Histria cât şi Callatis, nu este o ipoteză ce poate fi scoasă din calcul, pentru că, vom
vedea mai departe, Zeul călare histrian este o divinitate cunoscută în zona vest pontică în
antichitate.

Zeul călare pe o aedicula de la Callatis ( stânga ) şi Zeul călare pe monedele histriene
dedicate lui Septimius Severus (dreapta sus ) şi Elagabal ( dreapta jos ).
Începând cu persoana Zeului călare şi pornind de sus în jos, vom analiza, grupate pe
categorii, elementele ( vestimentaţie, obiecte purtate sau aflate în câmpul monetar etc ) care
se constituie în atribute ale acestuia şi sunt prezente pe acest tip monetar.
Pe cap Marele Zeu Călare poate avea: bonetă sau cască frigiană, coroană murală sau
coroană murală peste cască/căciulă cu coarne, kalathos şi raze. Boneta/casca frigiană este
întâlnită pe emisiunile dedicate lui: Antoninus Pius, Commodus, Septimius Severus ( seria II
), Geta ( emisiuni atât pentru acesta ca Caesar cât şi ca August ). Coroana murală ( simplă
sau în combinaţie cu cască sau căciulă cu coarne ) este purtată pe cap pe emisiunile pentru
Commodus ( seria 2 şi 3 ) şi Septimius Severus ( doar seria 1 ) într-un interval cronologic
bine delimitat ( 181 – 198 dChr). Kalathosul devine permanent în „ţinuta” Marelui Zeu odată
cu Septimius Severus ( începând cu seria III ) fiind ominprezent pe emisiunile dedicate
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succesorilor săi: Caracalla, Elagabalus, Severus Alexander, Gordian III, Gorian III şi
Tranquillina şi mai puţin Geta, pâna la încetarea activităţii atelierului monetar.
Datorită acestor acoperitoare de cap diverse, Marele Zeu de pe monedele histriene, a fost
identificat când cu Cavalerul Trac ( purtător de bonetă frigiană ), Mithra ( bonetă frigiană )
sau Serapis ( kalatos ). În fapt aceste accesorii vestimentare de cap sunt larg răspândite şi
întâlnite în reprezentările artistice ale epocii. Ele sunt, într-o măsură mai mică sau mai mare,
specifice unor divinităţi dar fără a devenii atribute definitorii ci doar parte din cultul dedicat
acestora. Spre exemplu, în cultul Mithraic, boneta frigiană are un rol binederminat în
imaginea zeului şi desfăşurarea cultului, dar este departe de a fi un atribut definitoriu şi
propriu doar acestui zeu. Mozaicurile Mithraeum-ului lui Felicissimus din Ostia121 sunt
suficient de explicite în acest sens. În cazul celor şapte panouri ce compun acest mozaic (
fiecare panou grupând mai multe obiecte) s-a presupus că ilustrează etapele specifice
gradelor de iniţiere în misterele cultului. Referindu-ne strict la obiectele de purtat pe cap şi
figurate pe panourile mithrae-umului lui Felicissimus din Ostia, acestea sunt în ordinea
reprezentării următoarele: diademă în formă de semilună – simbolul planetei Venus ( panoul
numărul doi), cască – simbol al planetei Marte ( panoul trei ), coroană de raze – simbol al
soarelui ( panoul şase ) şi boneta frigiană ( panoul şapte ) - acoperitoarea de cap ce este
purtată de Pater, cel mai înalt grad mithraic, şeful comunităţii.

Obiecte purtate pe cap de Zeul Călare: bonetă frigiană (A,B), coroană murală (C-E) şi
kalatos (F-J), cunună de raze (G - J ).
121

http://www.ostia-antica.org/regio5/9/9-1.htm
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Cel mai probabil, odată cu aceste obiecte purtate pe cap, Zeul Călare histrian împrumută şi
unele din atributele divinităţilor amintite, fără a putea delimita mereu clar care anume sau
natura acestora.
În cazul bonetei frigiene semnificaţia rămâne neclară. Dar ea este previzibilă şi deductibilă
în cazul kalathosului122 ca simbol al fertilităţii ( solului ) şi implicit al prosperităţii comunităţii.
Coroana murală asigură pentru Zeul Călare histrian statutul de protector al oraşului (
Polieus). Nu excludem ca Zeului Călare histrian să-i fi fost atribuit chiar şi un rol fondator (
cel puţin în perioada când, pe monede, acesta poartă coroana murală ).
În sprijinul acestei ipoteze ( ideea de Zeu Călare cu atribute civice - protector al oraşului,
întemeietor ) stă o interesantă reprezentare analogică ce provine tot de la Kallatis. Este
vorba de un basorelief de piatră fragmentar, de tip „Cavaler Trac”, care păstrează doar
piciorul călăreţului şi calul fără cap. Calul este reprezentat în cunoscuta ipostaza cu copita pe
altar. În partea de jos a compoziţiei se află o inscripţie în limba greacă „Heros ktistes” (HPωI
KTICTH ) tradusă ca „eroul întemeietor, ziditor123. Basorelieful a fost atribuit Cavalerului
Trac deşi îi lipsesc atributele sau acoliţii specifici124. Din păcate starea de conservare actuală
a acestui relief nu permite alte consideraţii sau comparaţii cu imaginea Zeului Călare histrian
în ipostază „civică” de pe emisiunile monetare.

Zeul călare histrian cu croană murală şi coarne.
Foarte interesantă este o emisiune pe care Zeul călare histrian poartă o casca/căciula cu
coarne sau doar coarne, deasupra cărora se află coroana murală. Această imagine a Zeului
histrian cu coarne taurine fiind facil de pus în legăură cu fragmentul de decret histrian, datat
în a doua jumătate a sec. II sau prima jumătate a sec. III dChr (deci contemporan cu moneda
noastră), ce atestă funcţionarea aici a unei asociaţii de închinători ai zeului Poseidon125, pe
care Hesiod îl numeşte „Cutremurătorul pământului, cel cu chip de taur” şi care din această
122

Kalathos-ul, în antichitatea romană, era un coş de fructe sau măsură de cereal, fiind confundat
uneori cu modius Roman. Având forma stilizată a unui crin, era purtat pe cap de anumiţi zei şi zeiţe:
Serapis, Cybela, Demetra, Persepona etc. În arta epocii este folosit ca simbol al fertilităţii şi
prosperităţii.
123
Scorpan 1967, pg. 9 şi 34.
124
Fapt remarcat dealtfel şi de autorii mai sus citatei lucrări.
125
Histria I, inscripţia nr. 30, pag. 553.
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pricină purta numele de Tανρεασται 126 ( Taureastai ). Inscripţia menţionează în calendarul
histrian şi o sărbătoare anuală, Taurea127. Acest detaliu nu simplifică lucrurile, ba din contră
le complică, şi nu ştim dacă coarnele Zeului Călare trebuiesc privite ca un împrumut de
atribute sau însuşiri de la Poseidon Taureos sau ar trebuii puse în legătură cu atribute
sezoniere ale acestei divintăţi, ce ţin de evenimente ale unui calendar local. Cum până
acum avem o singură emisiune monetară cu reprezentarea Zeului călare cu coarne taurine
(SS-S1T4 - Septimius Severus, seria I aproximativ 193-198 dChr), poate ar trebui pusă în
legătură cu un eveniment singular în viaţa cetăţii. Tανρεασται ( Taureastai ) „cutremurătorul
pământului, cel cu chip de taur” poate fi asociat și unei mişcări telurice, unui eveniment
seismic. Prezenţa coroanei murale ar putea arăta (în acest context), că cetatea nu a suferit,
în urma seismului, daune majore, fiind protejată de Zeul călare histrian în calitatea sa de
Polieus. În sprijinul acestei supoziţii pot sta şi cele două ipostaze arhaice ale lui Poseidon:
responsabil pentru producerea cutremurelor ( pe lângă descrierea lui Hesiod putem reţine şi
versul din Iliada în care Hera se adresează lui Poseidon ca apelativul de “Cutremurul lumii”
)128 dar şi cel ce fereşte de evenimente telurice. La Delos existând un sanctuar al lui
Poseidon Asphaleos ( cel care tine lucrurile constante şi sigure ). Locuitorii din Delos făceau
rugăciuni şi sacrificii, probabil anuale, către Poseidon Asphaleos, asigurând astfel ferirea
insulei lor de cutremure 129.
Această ipoteză nu ar trebui să fie atât de surprinzătoare dacă avem în vedere că mişcări
seismice importante au afectat Histria în antichitate, lăsând urme adânci în clădirile de aici130.
Dar până la apariţia unor dovezi concrete, directe, reţinem ideea doar ca pe o simplă ipoteză
sau scenariu.
Razele apar pe capul Zeului călare odată cu emisiunea de acest tip pentru Caracalla131 sub
forma unei coroane circulare pe creştetul capului. Purtate într-o altă manieră ( poziţionate în
spatele capului ) aceste raze sunt prezente şi pe emisiunile pentru Elagabal, Severus
Alexander şi Gordian.

„Raze” purtate de Zeul călare pe emisiuni histriene pentru: Caracalla (1), Elagabal ( 2 şi 3 ),
Severus Alexander ( 4 ) şi Gordian III ( 5 ).

126

Pippidi 1969, pag. 218.
Traducerea inscripţiei: “…Taurcaştii au hotărât să fie lăudat pentru aceste motive Aristonicos (?)
fiul lui Anthesterios şi încununat în fiecare an la sărbătoarea Taurea … cu cunună (de aur? de ideră?),
pentru ca şi ceilalţi (tovarăşi de credinţă) să râvnească a dobândii slavă, ştiind că serviciile aduce
asociaţiei…”
128
Iliada ( cântul 08.201 ) Hera i se adresează lui Poseidon: “Vai tu puternice zeu, Cutremurul
lumii, cum oare/ Inima nu ţi se frânge că pier pe câmpie danaii /…../ Zeul Cutremur atunci răstit
îi răspunse zeiţei: (…)”.
129
Mikalson 2010, pag. 33.
130
Alexandresu, Barteş 2007. pg. 74 şi următoarele. Cel puţin un cutremur devastator ( gradul VIII pe
scara Mercalli-Cancani-Sieberg) fiind evidenţiat până acum ca având loc la Histria în antichitate
“cândva înainte de anii 72 – 71 a.Chr”.
131
Howgego, Heuchert, Burnett 2005, pg. 111, conform autorilor citaţi apariţia coroanei de raze pe
monedele histriene de tip “Marele Zeu călare” ar avea loc începând cu emisiunile pentru Septimius
Severus şi ar fi în legătură cu un sincretism religios între divinitatea histriană şi Helios.
127
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Acest gen de reprezentare a coroanei solare, deşi destul de slab realizată artistic pe
emisiunile histriene, se înscrie în imaginistica monetară romană tipică pentru Sol ( Helios ).
Interesant în cazul acestor raze solare este şi prezenţa lor episodică pe capul Zeului călare,
în cazul emisiunilor histriene pentru Caracalla şi Gordian III. În vreme ce pe toate emisiunile
histriene pentru Elagabalus şi Severus Alexander, avute la dispoziţie pentru acest studiu,
Zeul călare are reprezentate pe cap raze solare.

Torţă, coroană de raze şi bici pe tabloul şase al mozaicului mithraeum-ului Felicisimus de la
Ostia ( 1 ), Sol ținând în mână un bici pe un denar Septimius Severus şi acelaş zeu pe un
sestertius pentru Elagabalus ( 3 ).

Obiectele ţinute sau purtate de Zeul călare histrian, în mână, pe umăr sau între el şi coama
calului, sunt diverse şi nu mereu pot fi identificate cu exactitate. Cel mai frecvent este cornul
abundenţei, ţinut în mână sau între pieptul zeului şi coama calului la emisiunile pentru
Antoninus Pius ( pe planşa de mai jos notate cu A1, A2) şi poate Commodus sau purtat pe
umăr: Septimius Severus seria 2 ( C2, C3 ), Geta Caesar ( D ). Obiecte neidentificate aflate
între pieptul zeului şi coama calului, unele aducând cu fiinţe sau obiecte, apar pe emisiuni
monetare pentru Commodus ( B 1- 3), iar altele, ce pot duce cu gândul la simboluri falice ,
se găsesc pe emisiuni pentru Septimius Severus din seria cronologică 1 ( C1 ).
Ţinut în mână, între pieptul zeului şi coama calului, avem şi un rhyton pe unele emisiuni
pentru Gordian III şi Tranquillina ( E ). Este foarte posibil ca unele din obiectele neidentificate
să fie şi ele în realitate tot un rhyton.
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Diverse obiecte purtate de Zeul Călare histrian pe monede emise pentru Antoninus Pius (
A1,2 ), Commodus ( B 1, 2, 3 ), Septimius Severus ( C 1, 2, 3 ), Geta ( D ) şi Gordian III şi
Tranquillina ( E ).
O analogie pentru Zeul Călare purtător de rhyton este dată de o frumoasă statuetă de
marmură în ronde-bosse, din păcate fragmentară ( vezi imaginea de mai jos. ), cu
provenienţă indicată Tuzla, colecţia H. Slobozianu132. Personajul este identificat (de cei care
au publicat statueta) tot cu Cavalerul Trac, deşi imaginea generală nu este una chiar tipică
acestuia ( rhyton în mâna dreaptă, calul în mers domol şi nu avântat, mantie căzând drept pe
spate şi nu fluturând, călăreţ doar uşor orientat spre dreapta şi nu întors către dreapta133) .
Nici locul exact de descoperire al piesei nu pare a fi cel corect, calitatea sculpturii indică
provenineţa ei dintr-un centru urban bogat, excluzând cumva Tuzla ca loc real de
descoperire sau provenienţă iniţială.

132

Scorpan 1967, pg. 55-56, fig.
Orientarea spre dreapta fiind probabil doar o impresie rezultată din tratarea cu atenţie sporită a
părţii drepte a statuii, faţă de partea stângă schematic redată de artistul antic.
133
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Zeu Călare cu rhyton. Tuzla ( Col. H. Slobozianu )
Cornul abundenţei purtat, în mână sau pe umăr, de Zeul călare, este prezent pe majoritatea
emisiunilor histriene de tip Zeu Călare de la Antoninus Pius la Septimius Severus ( seria 2 ).
Începând cu seria 3 pentru Septimius Severus cornul abundenţei dispare de pe emisiunile de
acest tip dar Zeul călare histrian primeşte în schimbul acestuia, pe cap, kalatosul. Cum între
cele două elemente ( cornul abundenţei134 şi kalatos135 ) putem găsii o strânsă legătură, cele
două fiind simboluri ale fertilităţii şi prosperităţii, credem că nu greşim afirmând că locul
cornului abundenţei este luat, în imaginea Zeului Călare histrian, de kalatos, dar cu păstrarea
unei semnificaţie similare.

134

Cornucopia(ae) este un binecunoscut element ce apare pe monedele romane ca simbol al
abundenţei, fecundităţii, fertilităţii şi fericirii.
135
A se vedea mai sus nota 6.
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Obiect neidentificat purtat de Zeul Călare - detaliu de pe o monedă emisă pentru Commodus
( col. Ashmolean Museum); în medalion - detaliu de pe o monedă similară ( col. neprecizată )
în cazul căreia s-a presupus a fi o reprezentare Nike/Victoria.
În cazul unei emisiuni monetare pentru Commodus ( B3 ) s-a avansat supoziţia că am avea
de a face cu o Athena sau Nike136. O monedă identică dar în stare mult mai bună (ce
păstrează foarte clar detaliile iniţiale ) aflată în colecţia Oxford – Ashmolean Museum137,
infirmă supoziţia că zeul de pe această emisiune ar purta o Athena sau Nike, sau o altă fiinţă
umană, dar din păcate nici nu lămureşte definitiv natura obiectului purtat ( a se vedea planşa
de mai sus cu detalii de pe cele două monede).
136

Monedă prezentată pe sit-ul www.wildwinds.com cu trimitere la Moushmov 162. Nu se precizează
provenienţa monedei ( colecţie, catalog de licitaţie etc ).
137
RPC Online, link direct către monedă:
http://rpc.ashmus.ox.ac.uk/coins/10209/?search&stype=quick&q=Istros&rno=2
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O categorie aparte de elementele, ce necesită la rândul lor detalieri şi aprofundări, este cea
a obiectelor aflate în vecinătatea Zeului Călare pe monedele histriene. Pornim prezentarea
lor în ordinea istorică a apariţiei. O simplă coincidenţă sau nu,face ca această ordine să fie
transpusă în spaţiul câmpului monetar prin însăşi direcţia de reprezentare a Zeului Călare,
adică de la stânga la dreapta.
Primul element ce apare în spatele Zeului Călare este coloana sau stâlpul pe care se află
o pasăre. Este figurată prima dată pe emisiunile dedicate împăratului Commodus din seria 2
( 181-191 dCHr ), iar începând cu Septimius Severus şi până la finalul monetăriei histriene
este nelipsită de pe monedele de tip Zeu Călare, cu o dublă excepţie: o emisiune din seria
histriană 2 pentru Septimius Severus ( SS-S2T2 ) care împarte acelaş revers cu o altă
monedă emisă pentru Geta Caesar (G-S1T1). Reversul acestor două monede138 reprezintă
o „anomalie” a tipului monetar Zeu Călare, fiind singurul în care calul şi călăreţul se
îndreaptă spre stânga şi nu spre dreapta.

Singurele emisiuni histriene ( Septimius Severus – stânga şi Geta Caesar – dreapta ) la care
Zeul călare se deplasează către stânga.

Aşa cum afirma şi Mircea Eliade, coloanele având păsări în vârf sunt susceptibile de
interpretări diverse, pasărea putând reprezenta tot atât de bine sufletul, cât şi epifania unei
zeite139 . Aici probabil, marele şi eruditul istoric al religiilor avea în vedere pe Athena.
Pe amforele pictate panathenaice, din arhaicul târziu, Athena este reprezentată având la
stânga şi la dreapta două coloane surmontate de cocoşi. Astfel de amfore au fost
descoperite şi la Histria140.

138

Pentru realizarea celor două monede s-a folosit aceiaş ştanţă de revers.
Eliade 1981, pg. 141.
140
Histria I, pg.422 , pl. XXXIV-XXXV.
139
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Coloane surmontate de cocoşi pe o amforă panathenaică ( dreapta )141 şi pe o monedă
histriană pentru Commodus (stânga).

Reprezentarea coloanei cu cocoş de pe emisiunile histriene dedicate lui Commodus pare a
se înscrie într-o similaritate atât artistică cât şi de sens cu acelaş tip de reprezentare de pe
amforele panathenaice sau de pe ceramica pictată laconiană, cu figuri negre, de epocă
arhaică.
Un astfel de vas, aflat în colecţia Muzeului Vatican ( vezi imaginea de mai jos )142 înfăţişează
scena supliciului celor doi fraţi Atlas şi Prometeu. Prometeu înlănţuit este legat de o coloană
iar un vultur ciugule din pieptul său. Interesantă, pentru discuţia noastră, este coloana de
care se află legat personajul şi pe care aflăm o pasăre, cel mai probabil tot un cocoş (atât cât
ne îngăduie reproducerea foto să vedem ).
Legătura între aceste manifestări artistice nu ar trebui să surprindă, în ciuda sensibilei
diferenţe cronologice, supravieţuirea unor vechi elemente religioase greceşti în plină epocă
romană la Histria fiind un fenomen de mult timp remarcat143.
Dealtfel coloanele şi stâlpii, ce împărtăşesc probabil simbolismul cosmologic al lui axis
mundi, sunt atestate, într-o continuitate, din preistorie şi până în epoca modernă144.
De la Pausanius aflăm că la Athena stâlpi sau coloane marchează şi mormintele eroilor.
Astfel dintr-un citat al acestui scriitor antic, ce descrie Grecia în sec. II d.Chr, aflăm că:
„Atenienii au şi în afara oraşului, în demosuri şi pe drumuri , temple închinate zeilor şi
morminte ale unor eroi şi bărbaţi de seamă. (...) deasupra lor se înalţă stâlpi pe care sunt
gravate numele celor căzuţi şi numele demosului din care se trăgeau”145. Iar înr-un alt
141

Detaliul de pe o amforă cu figuri negre, pseudo-panathenaică, 62,2cm înălţime, datată 480 – 470
âChr, Hood Museum of Art: Gift of Mr. and Mrs. Ray Winfield Smith, Class of 1918; C.959.53, link
direct: http://www.dartmouth.edu/~yaleart/objects/panathenaic-amphora-2/ .
142

Museo Gregoriano Etrusco I, Vatican, vas laconian cu figuri negre atribuit pictorului Arkesilas, 20
cm diametru, datare cca 555 aChr, perioada arhaică.
143
Pippidi 1969, pag. 218.
144
Eliade 1981, pg. 144.
145
Pausanias, Cartea I, 29 (2-4).
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pasaj, ce descrie Marathonul, se spune că: „în această parte a Aticei au debarcat barbarii;
dar au fost învinşi în luptă pierzând şi unele corăbii la plecarea lor pe mare. Există pe câmpie
un mormânt al atenienilor şi lângă el se află coloane, cu numele tuturor celor căzuţi, după
ginţi”146. Ca urmare credem că stâlpii sau coloanele de pe monedele histriene ar putea fi
puse în legătură cu un cult al eroilor sau pot fi asociate caracterului psihopomp al Zeului
Călare.

Coloană cu pasăre ( cocoş? ) detaliu de pe un vas laconian cu figuri negre.147
Coloana ( atunci când avem de a face cu o coloană şi nu cu un stâlp), prezentă pe
monedele histriene, poate fi o coloană propriu zisă, terminată în partea superioară cu un
capitel simplu ( poate doric ). Uneori coloanei îi este reprezentată şi bază. Coloană cu capitel
( cu sau fără bază ) se regăseşte pe emisiunile pentru: Commodus, Septimius Severus,
Gordian.

146
147

Pausanias, Cartea 1, 32 ( 3).
Sursă foto: http://www.christusrex.org/www1/vaticano/ET1-Etrusco.html
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Coloane ( de la stânga la dreapta ): cu capitel fără bază ( 1 - 3 ) pe emisiuni pt. Commodus
şi Septimius Severus şi cu capitel şi bază ( 4 – 7 ) pe emisiuni pentru Gordian III .

În cazul multor emisiuni locul coloanei este luat de o torţă lungă sau mai puțin probabil o
coloană în formă de snop de grâu sau stuf.148. Torţă lungă apare pe monede histriene bătute
pentru: Septimius Severus, Caracalla, Elagabal şi Severus Alexander.

Variante de torţe de pe emisiuni histriene de tip Marele Zeu Călare.
.

148

Pentru coloană în formă de snop ( subţire în partea de jos şi din ce în ce mai groasă spre partea
superioară ) reţinem câteva astfel de piese arhitectonice descoperiri la Eleusis şi aflate probabil în
directă legătură cu cultul agrar al Demetrei. Coloanele se găseşte expusă în faţa muzeuliu de
arheologie Eleusis,
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O formă interesantă îmbracă torţa sau coloana din globule149 ce apare doar pe variantele
emisiunii de tip Zeu Călare pentru Septimius Severus din seria histriană 5 ( 210 – 211
dChr)150 .

Coloane din globule pe variante ale emisiunii de tip „Zeu Călare” din seria cronologică 5
pentru Septimius Severus.
Nedespărţită de coloană sau torţă este pasărea. Şi asupra acesteia arta monetară histriană
a găsit variante multiple de exprimare. O primă abordare s-ar lega de specia din care face
parte.
În afară de cocoşi am putea reţine şi cucul, o altă pasăre încărcată de simbolistică bivalentă
în mentalul popular. Cucul (kokkyx gr.; cuculus canorus lat. ) este pasărea în care s-a
transformat Zeus în celebrul episod cu Hera şi simbol al fertilităţii la grecii antici. Silueta
păsării de pe emisiunile histriene poate fi lesne asociată cu această pasăre pe emisiunile
pentru Caracalla (nr. 3 în imaginea de mai jos ) sau Elagabal ( nr. 4 ).

Cucul în mediul natural şi posibila lui reprezentare pe monedele histriene.

149

Credem că este vorba de o torţă şi nu de o coloană deoarece are forma secifică a acesteia,
ascuţită în partea inferioară şi evazată în cea de sus, în vreme ce coloana este aproximativ egală de
sus până jos.
150
Beldianu 2013, este vorba de cele trei monede din catalog având codurile: SS-S5T1V2, SSS5T1V3 şi SS-S5T1V4.
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Pentru prezenţa păsărilor am putea să ne raportăm şi la cultul mithraic ( contemporan cu
reprezentările noastre), şi de la care ar fi probabil ca Marele Zeu Călare histrian să fi
împrumutat sau prin care să fi împumutat uneori elemente ornitologice. Dacă raportăm
reprezentarea păsărilor de pe coloanele sau torțele prezente pe emisiunile monetare
hisitriene la mithraism am putea vorbi despre cocoş ( ce anunţă dimineaţa - atribut a lui
Cautes ) sau cioară ( simbol a lui Mithra şi grad de iniţiere - corax ).
Analizând direct reprezentările monetare constatăm o varietate de specii: cocoş ( pe
emisiuni pentru Commodus, notat cu 1 pe planșa A ) , păsări cu gât scurt ( cuc, poate
porumbel, cioară, corb etc ), păsări acvatice cu gât lung, păsări cu coadă lungă sau păsări cu
silueta unei rândunele ( Gordian III nr. 6 pe planșa B ). Dacă avem în vedere situarea Histriei
într-un adevărat paradis acvatic şi ornitologic acest fapt n-ar trebui să surprindă. Trebuie
subliniat că în rândul păsărilor, ce apar pe tipul monetar histrian „ Zeu Călare”, nu au putut fi
identificat specii prădătoare ( vulturi, bufniţe etc ).

A.Păsări pe emisiunile histriene pentru Commodus (1) şi Septimius Severus ( 2 ).
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B. Păsări pe emisiunile histriene pentru Caracalla ( 3 ), Elagabal ( 4 ), Severus
Alexander ( 5 ) şi Gordian III ( 6 ).
Ca o constatare de încheiere a problemei ornitologice putem spune că toate păsările sunt
orientate spre dreapta, firesc către Zeul Călare (urmând direcţia întregii compoziţii) dar
ipostaza, în care le-a surprins gravorul, este diferită. La emisiunile din perioada Commodus –
Caracalla păsările au aripile strânse, lipite de corp, într-o poziţie statică; la cele din perioada
Elagabal – Severus Alexander aripile sunt ridicate sugerând pregătirea pentru zbor; pentru
ca la Gordian III ( Gordian III şi Tranquillina ) păsările să fie surprinse de gravor chiar în
momentul când acestea îşi iau zborul de pe coloană. Astfel atitudinea păsării pe coloană
capătă un caracter evolutiv în timp iar o stranie şi fatidică coincidenţă face ca momentul în
care pasărea îşi ia zborul să fie şi momentul de final al monetăriei histriene şi chiar a unei
importante etape din viaţa cetăţii.
Interesantă este şi poziţia coloanei/stâlpului sau a torţei în raport cu calul Zeului Călare.
Analizând imaginile emisiunilor monetare ( prezente în catalogul acestei lucrări ) par a se
contura câteva reguli ce vor fi confirmate sau infirmate de studii viitoare. Coloana sau stâlpul
se află fie în spatele calului dar la stânga lui, coada acestuia suprapunându-se peste (
emisiunile pentru Commodus, Septimius Severus seria 1 şi 3 ), fie în spatele calului dar
dincolo de coada lui ( Septimius Severus seria 2, Gordan III – singur sau cu Tranquillina ) .
Torţa însă se află mereu la dreapta calului suprapunând coada acestuia ( emisiunile pentru
Septimius Severus - seria cronologică 3, 4, 5 şi Carcalla ) sau cu totul în spatele calului (
emisiunile pentru Elagabal şi Severus Alexander).
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Reprezentarea monetară histriană de tip Marele Zeu Călare transpusă în plan.

Poziţia coloanei, atunci când nu se află dincolo de cal, mereu la stânga, iar a torţei, în
aceiaş situaţie, mereu la dreapta, cu siguranţă nu este una întâmplătoare. În acest moment
nu putem stabilii natura, sensul sau logica acestei dispuneri. Că această poziţie nu este
întâmplătoare, în perioada cuprinsă între domniile lui Commodus şi Carcalla, o
demonstrează şi figurarea coloanei sau a torţei aproape de crupa calului tocmai pentru a
putea fi sugerată poziţia ei în spaţiu prin suprapunerea cozii calului peste coloană sau a
torţei peste coada calului. După Caracalla coloana sau torţa rămân cu totul în urma calului
fără a se mai putea evidenţia dacă planimetric poziţia lor se află la stânga sau la dreapta
Marelui Zeu Călare.
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Relief mithraic de la Tomis ( peștera Adam ) aflat la Muzeul de Arheologia Constanța
Dualismul prezentării, coloană la stânga - torţă la dreapta divinităţii, duce cu gândul la o
legătură cu ideea de Cautes şi Cautopates, cu toate semnificaţiile implicate de aceştia dar şi
de dualism în general: răsărit-apus, echinoxul de primăvară şi cel de toamnă, moartea Cautopates şi o nouă viaţă - Cautes151). Dar dacă torţa şi pasărea ( cocoşul ) îşi găsesc
locul frecvent în iconografia celor doi152 nu acelaş lucru se poate spune despre coloană, deşi
în cazul reliefului mithraic de la Tomis ( peştera Adam ) coloana este prezentă în stânga
reprezentării lui Mithra, de ea, sprijinindu-se Cautopates153.
Torţa pe emisiunile histriene este stinsă sau mai bine zis lipsită de flacără. În această
situaţie pasărea ia locul şi simbolul flăcării. Dacă pentru coloană la stânga şi torţă la dreapta
Zeului Călare histrian presupunem o legătură cu Cautopates şi Cautes154 oare putem pune
cele două elemente în legătură directă cu echinoxul de primăvară şi cu echinoxul de
toamnă? În acest caz prezenţa în seria monetară 3 histriană ( datată în 209-210 dChr )
dedicată lui Septimius Severus a două emisiuni, una cu coloană ( SS-S3T1 ) şi o alta cu
torţă (SS-S3T2 ) să reprezinte de fapt două momente cronologice distincte, o aluzie la două
evenimente (sărbători – festivităţi, jocuri155, anotimpuri ) din acelaş an?
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Clauss 2000, p.95-6.
Hinells 1976, pg. 44-45.
153
Idem, figura 11 şi 12 tabelele prezintă frecvenţa atributelor dedicate celor doi pe regiuni. Pentru
Moesia Inferior pedum-ul este în topul atributelor atât pentru Cautes cât şi pentru Cautopates. Oare
coloana este un înlocuitor local a pedum-ului?
154
Cautopates este reprezentat de regulă la stânga dar nu mereu.
155
Pausanias, Cartea I, 30 (2) este descrisă o întrecere sportivă cu torţe ce rememorează fapta lui
Prometheu de a reda oamenilor focul: „În Academie există, de asemenea, un altar al lui Prometheu,
care este punctul de plecare al unei întreceri ce se îndreaptă spre oraş şi care se face ţinând în mâini
torţe aprinse. Întrecerea constă nu numai în a sosi cel dintâi, ci şi în a păstra torţa aprinsă.
152
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Emisiuni din seria histriană 3 pentru Septimius Severus cu coloană la stânga ( moneda din
stânga imaginii ) şi torţă la dreapta calului (moneda din dreapta imaginii )
Acestea sunt câteva supoziţii din cele foarte multe posibile. Oricum situaţia de mai sus, cu
cele două variante coloană la stânga şi torţă la dreapta surprinse în aceiaş serie monetară,
este pentru moment un fapt singular în cadrul monetăriei histriene. Pentru celelalte serii, pe
emisiunile de acest tip, fiind reprezentată fie coloană, fie torţă.
Coloana surmontată de pasăre, ca atribut al unui zeu, nu este o prezenţă singulară în arta
monetară a Moesiei Inferior. Foarte interesantă este o emisiune monetară pentru
Elagabalus, a Trapezuntului Pontic, ce înfăţişează un zeu ( erou ) cavaler, identificat cu
Mithra dar a cărui imagine generală este una consacrată în zona pentru Cavalerul Trac.
Acesta se deplasează călare între arborele vieţii şi o coloană surmontată de o pasăre (
acvilă? ). În cazul emisiunilor Trapezuntului Pontic coloana surmontată de pasăre (foarte
probabil acvilă) se află pe o bază înaltă, indicând mai mult un monument imperial decât un
element specific din cadrul unui cult local.

Reversul unor monede emise la Trapezunt pentru Elagabalus (stânga) şi Otacila Severa
(dreapta).
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Următorul element ce apare în faţa Zeului Călare, începând cu seria 2 dedicată lui
Septimius Severus de atelierul histrian, este un altar cu flacără. Altarul cu flacără este
prezent şi pe mai sus amintita emisiune din seria 3 Septimius Severus ( SS-S3T1 cu
coloană la stânga calului ) dar lipseşte de pe cealaltă emisiune a seriei de acelaş tip (SSS3T2 cu torţă la dreapta calului ). Altarul nu se va afla figurat nici pe seriile 4 şi 5 dedicate
acestui împărat de monetăria histriană.
Altarul reapare ( la tipul de monede în discuţie ) odată cu emisiunile pentru Caracalla din
seria 3 dedicată acestuia ( 210 – 217 dChr ), dar fără flacără şi mai aproape de cal, copita
anterioară dreapta a calului aflându-se pe altar. Acestă nouă ipostază ( calul cu copita pe
altar ) se va permanentiza de acum încolo pe toate emisunile de tip „Zeu călare” până la
încetarea activităţii atelierului monetar histrian.
Imaginea calului cu copita pe altar este atât de răspândită în iconografia Cavalerului Trac
încât putem spune că face parte din canonul iconografic al acestuia din epoca romană.
Simbolistica copitei pe altar se lasă însă greu desluşită, deşi altarul în sine este un element
arhicunoscut şi des întâlnit în arta monetară sau sculpturală romană .

Altare pe monedele histriene de tip Mare Zeu Călare, emisiuni pentru: 1, 2 – Septimius
Severus, 3 – Caracalla, 4 – Elagabal, 5 – Severus Alexander, 6 – Gordian III ( Gordian III şi
Tranquillina ).
Despre forma şi tipul altarului, de pe emisunile monetare histriene de tip „Zeu călare” ( atât
cât ne lasă să vedem starea monedelor şi măestria artistului gravor ), putem spune că este
unul de formă cilindrică ( rotundă ). O monedă foarte bine păstrată156, relevă detaliile
156

Beldianu 2013, SS-S2T1 în catalog.
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altarului ( aşa cum apare acesta la seria 2 Septimius Severus) fiind vorba de un altar cilindric
torsadat ( altarul numerotat cu 1 pe planşa de mai sus ).
Altarele aflate pe aediculele şi reliefurile dedicate Cavalerului Trac sunt în majoritatea lor
pătrate. Nu ştim dacă această diferenţă de reprezentare are o relevanţă în sine sau nu dar
ne facem datoria de a o semnala.
Oricum şi altarul pe emisiunile histriene de tip „Zeu Călare” are o prezenţă oarecum
evolutivă: emisiuni fără altar ( Antoninus Pius – Septimius Severus seria I ), altar cu flacără (
Septimius Severus seria II şi III ) şi altar fără flacără dar suprapus de copita calului ( de la
Caracalla la Gordian III). Interesant este faptul că la emisiunile dedicate lui Septimius
Severus din seriile 3 - 5 altarul pare a fi asociat coloanei cu pasăre, lipsind se pare de pe
emisiunile unde coloana este înlocuită de torţă. Să fie vorba de o neconcordanţă între ideea
de altar cu flacără şi ideea de torţă sau torţa substituie şi ideea de altar cu flacără?
Răspunsul şi la această întrebare se lasă pentru moment aşteptat. Încă odată monetăria
histriană din vremea lui Septimius Severus îşi demonstrează bogăţia de sensuri şi
complexitatea nebănuită a reprezentărilor sale şi în ceea ce priveşte prezenţa altarului cu
toate implicaţiile şi conexiunile date.
Importul altarului, de la Cavalerul Trac la „Zeul călare” histrian, poate părea oarecum
evident. Nu atât în ceea ce priveşte ideea de altar ( larg răspândită în arta monetară şi
asociată cu divinităţi, familia imperială, personificări etc ) cât în maniera de reprezentare în
raport cu Zeul, şi mai precis cu calul acestuia, şi aici ne referim la ipostaza „copita pe altar”.
Dar ca să considerăm importul ipostazei „copită pe altar” dintr-o direcţie în alta ( fie de la
Cavalerul Trac la Zeul călare histrian sau invers ) ar trebui să avem studii legate de imaginea
Cavalerului Trac sub aspect evolutiv cronologic ori acestea pentru moment lipsesc.
Dar cine este în final Zeul Călare de pe emisiunile histriene de epocă romană?
Unele atributele ( ce au putut fi sigur identificate ) aflate în directă legătură cu persoana
„Zeului călare”, cornul abundenţei (înlocuit ulterior de kalatos) , coroana murală, coarnele
taurului, coroana solară, poate falusul, indică adorarea lui, sub multiple epitete cunoscute
încă din epoca clasică, specifice panteonului grec.
Cornul abundenţei ar putea face trimitere la adorarea ca Chtonios ( determinator al
fertilităţii solului ) sau Ktesios ( protectorul casei şi simbol al belşugului ). Una din cele mai
apropiate analogii iconografice este cea a lui Zeus Meilichios, purtător de corn al abundenţei.

67

Zeus Meilichios relief votiv - Athena sec. IV a.Chr ( stânga ) şi relief votiv – Locri Italia (
dreapta ) cu reprezentarea Persephonei şi a lui Pluto.
Zeul călare histrian ( bătrân, cu barbă, purtător de corn al abundenţei ) se înscrie în
îmaginistica tipică zeităţilor chtoniene. Pentru caracterul profund chtonian al întregii imagini a
tipului monetar histrian „Zeu călare” poate sta mărturie şi un basorelief descoperit la Locri (
Italia ). Pe acesta sunt reprezentaţi Persephona şi Pluto sau Hades stând pe tron 157. Pe
lângă obiectele asociate cu ideea de belşug şi ţinute în mână de cei doi ( pateră, spice de
grău, plante ) în vecinătatea lor regăsim alte două elemente, torţa şi cocoşul, frecvent
întâlinite şi pe monedele histriene de tip Zeu călare158.
Coroana murală, purtată de zeul histrian, arată o adorare a acestuia ca Polieus ( apărător al
cetăţii )159. Zeus Polieus având la Histria un templu dedicat încă din sec VI-V aChr.
Coarnele taurului ar putea indica o legătura a Zeului Călare histrian cu Taureos epitet
specific lui Poseidon. Am avansat ipoteza că aceste coarne combinate cu coroana murală ar
face referire la un moment precis din viaţa cetăţii, respectiv un seism, o mişcare telurică, ce
nu a produs pagube, oraşul fiind apărat de Zeul călare în calitatea sa de polieus. Combinaţia
coarne-coroană murală în cazul acestei supoziţii ne apropie de Poseidon cu epitetul de
Asphaleios160. Chiar şi prezenţa calului asigură o legătură trainică cu un vechi epitet al lui
Poseidon cel de Hippios, creatorul, tatăl sau dătătorul cailor. Poseidon Hippios fiind o formă
arhaică de adorare a acestui zeu, specifică indo-europenilor încă dinainte de ajungerea lor în
Grecia161.
Coroana solară se află previzibil în legătură cu Helios/Sol dar şi cu Mithra.
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Sursă foto: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Locri_Pinax_Of_Persephone_And_Hades.jpg
Pe relieful de la Locri torţa aprinsă se află la stânga zeilor.
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Eliade 1981, pg. 265.
160
A se vedea mai sus în text.
161
Eliade 1981, pag. 278-279.
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Dacă Zeul călare de pe monedele histriene poartă şi un falus ( aşa cum ar părea să arate pe
unele monede ) am putea avea asigurată o legătură şi cu Hermes Phallos.
Diverse elemente ale artei monetare pun în legătură Zeul Călare histrian şi cu alte divinităţi
specifice epocii romane (contemporane acestuia): Serapis, poate Mithra şi Cavalerul Trac. În
fapt sunt doar împrumuturi de elemente „la modă” adăugate imaginii şablon fără a fi însă
asigurată identitatea cu aceste culte.
În legătură cu Serapis a fost pus kalatos-ul, imaginea de zeu bărbos, şi oarecum atitudinea
rigidă, atribute însă insuficiente pentru o identificare a celor doi. Imaginea generală a zeului
histrian fiind departe de cea oficial consacrată lui Serapis fapt evidenţiat cu foarte mult timp
în urmă de B. Pick în arhicunoscuta sa lucrare dedicată monetăriilor vest pontice 162 . Iar
kalatos-ul este, aşa cum am văzut, doar o transformare, o reducere, a cornului abundenţei la
un accesoriu vestimentar „la modă” dar ce păstrează în esenţă aceiaş semnificaţie.
Analogii directe cu Mithra sunt greu de identificat, între cei doi putând fi găsite doar vagi
elemente comune ( bonetă frigiană, poate păsări, altare, un dualism de tip Cautes şi
Cautopates, coroană solară, torţă ) şi multe speculaţii.
De altfel sincretismul între o divinitate chtoniană ( Zeul călare histrian ) şi zeităţi solare (
Helios/Sol, Mithra ) este destul de surprinzător. Asta dacă nu în realitate este vorba de cu
totul altceva.
Trecând peste imaginea comună ( călăreţ spre dreapta, altar în faţă ) între Zeul călare
histrian şi Cavalerul Trac diferenţele sunt majore. Principala însuşire a Zeului călare histrian
este caracterul său eminamente paşnic, caracter ce îl diferenţiază net atât de Cavalerul Trac
cât şi de Mithra . Surprinzător, din multitudinea de elemente şi atribute ce au fost combinate
în sincretismul Zeului Călare histrian, lipsesc total cele războinice: lance, arc-săgeţi, sabie,
cuţit etc sau figurativ aflate în asociere cu ideea de violenţă, război sau pedeapsă: fulgerul,
păsări răpitoare etc.
Trăsăturile fizionomice îî despart din nou pe cei doi cavaleri. Zeul Călare histrian este
nelipsit de barba sa, figura fiind una matură, gravă, în vreme ce Cavalerul Trac este de
regulă reprezentat imberb, cu o figură ce poate fi lesne încadrată în fizionomia specifică
tinereţii.
O altă diferenţă majoră între Zeul Călare histrian şi Cavalerul Trac apare în dinamica
imaginii, imobilitate în cazul primului, mişcare ( viteză ) la cel de-al doilea. Zeul şi calul se
află întotdeauna reprezentati pe monedele histriene într-o poziţie fixă, rigidă, hieratică. În
cazul Zeului călare histrian imobilitatea artistică este dată, în primul rând, de mantia ce cade
mereu rigid, drept în jos. La Cavalerul Trac, prin comparație, aceasta flutură desfăcută în
spatele lui. Privirea şi capul Zeului Călare sunt fixe, orientate mereu către înainte, în vreme
ce Cavalerului Trac are de regulă capul şi torsul întors către spectatori, adică spre dreapta.
Imobilitatea calului este dată de imaginea sa stereotipă cu copita din dreapta faţă veşnic
ridicată. Lipsesc poziţiile avântate, cabrate sau de galop. Nu ştim dacă această imobilitate
hieratică, de care suferă toate reprezentările monetare histriene de acest tip, ( indiferent de
evoluţiile stilistice sau de atribute de la Antoninus Pius la Gordian III ), neîntâlnită la cea mai
162

Că Zeul călare histrian nu poate fi Serapis, deoarece imaginea sa nu coincide cu iconografia celui
din urmă, este un fapt remarcat prima dată de B. Pick. Pentru argumentaţia istoricului german a se
vedea AMNG I, pag. 157.
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apropiată analogie dobrogeană, Cavalerului Trac, este dată de o iconografie tipică a unei
interpretaţii locale histriene. Poate, toate aceste reprezentări monetare ale Marelui Zeu
Călare histrian, modelul lor comun ( adevărat canon iconografic), au ca sursă directă de
inspiraţie un reper concret, o statuie ecvestră semnificativă în urbanismul acestui oraş în
secolele II-III. Acestei presupuse opere sculpturale monumentale fiindu-i adăugate succesiv
elemente ce ţin de evoluţia cultului sau de evenimente şi momente legate de acest cult sau
de viaţa oraşului. Dacă privim sub aspect stilistic reprezentarea monetară „Zeu călare”
putem presupune că ipotetica operă sculpturală ce a servit de model era mult mai veche,
anterioară epocii romane, de epocă elenistică sau poate chiar clasică. Ne exprimăm
convingerea că viitorul va aduce mai multe argumente pro sau contra acestei supoziţii.
Locul dominant în cadrul panteonului monetar histrian de epocă romană, menţinerea unui
canon de reprezentare iconografic iniţial, nealterat de evoluţia în timp ( în pofida unor
aparente schimbări de elemente diverse, atribute, vestimentaţie etc ), cumularea unor
epitete şi însuşiri specifice marilor divinităţi Zeus, Pluto, poate şi Poseidon, prezenţa unor
elemente de o vechime considerabilă specifice credinţelor şi artei greceşti încă din perioada
arhaică ( coloana cu pasăre ), dar şi similitudini de natură diversă cu omonimul său de la
Odessos163, ne face să credem că nu greşim, în a afirma că, Zeul Călare de pe monedele
histriene este de fapt Marele Zeu ( ΘEOΣ MEΓAΣ )164. Acelaş Teos Megas ce îşi avea la
Histria un templu dedicat încă din secolul III âChr165.
Că așa stau lucrurile, că acest analiză numismatico-iconografică este corectă ( în
majoritatea aprecierilor sale ) o arată și studiul d-nei Maria Alexandresu Vianu166. Practic cele
două studii, acesta și cel citat, se completează reciproc întregind imaginea și evoluția
misterioasei divinităţi -Theos Megas- la Histria.
Dacă Marele Zeu (Theos Megas) mai păstra acest nume la Histria în epoca romană sau
poate îl luase pe cel de origine tracă Derzelas rămâne o afirmaţie hazardată în absenţa unei
dovezi directe şi concludente167. Oricum Marele Zeu Călare însumează, în imaginea sa
monetară la Histria din epoca romană, o complexitate de atribute şi simboluri ( unele cu o
vechime apreciabilă altele mai noi – contemporane, de epocă romană), un sincretism uimitor
şi de o relevanţă majoră pentru înţelegerea şi studiul acestui cult local dar şi a altor culte
înrudite şi învecinate.
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Condurachi 1939, pag. 148-153.
Pippidi 1969, pag. 53-54.
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Alexandrescu 2003,
166
Vianu 2003. Studiul d-nei Vianu ne-a fost accesibil abia după finalizarea prezentului material iar
bucuria a fost cu atât mai mare să primim astfel o confirmare a concluzilor noastre.
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Idem, pg. 219.
164
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Elemente arhitectonice din faţada şi reconstituirea templului dedicat lui Teos Megas în
muzeul de la Histria
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Teos Megas în arta monetară Vest Pontică

Teos Megas, misterioasă divinitate a lumii grecești Vest pontice168, atestată ca importantă
divintate locală la Odessos, Istros și Dionysopolis este de regulă cunoscută în primul rând
prin imaginile monetare de pe emisiunile acestor orașe169. O rediscutare aici a iconografiei
monetare dedicate lui Teos Megas, nu poate fi decât binevenită putând să aducă un plus de
înțelegere a monetăriei histriene.
Cele mai vechi emisiuni monetare avându-l reprezentat pe Theos Megas au fost monedele
autonome bătute de Odessos în secolele III-I aChr. Ele se grupează în trei categorii de
reprezentări: prima cu zeul în picioare ( purtând cornul abundenţei în mâna stângă şi pateră
în mâna dreapta, pe revers legenda explicativă ΘEOY MEΓAΛOY170 ) - emisiuni de argint /
tetradrahme; a doua cu zeul călare purtător de corn al abundenţei - monede de bronz şi
ultima cu zeul stând culcat ( ţinând cornul abundenţei şi pateră, în dreapta lui torţă ) monede de bronz .

Cele trei ipostaze ale lui Teos Megas pe monedele odessiene autonome.
Reprezentarea lui Teos Megas aşa cum apare pe tetradrahmele odessiene din prima
categorie (în picioare spre stânga, purtând himation lung, cu cornul abundenţei în mâna
stângă şi patera în mâna dreaptă) va rămâne şi în epoca romană, cu mici modificări pe care
le vom discuta mai departe, imaginea standard a acestui zeu la Odessos. Persistenţa acestei
imagini monetare în decursul timpului a generat şi presupunerea că la baza ei s-ar afla o
statuie de cult171.
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Pentru această problematică dorim să cităm trei contribuții importante. Prima se datorază lui B. Pick în
volumul 2 al celebrei sale lucrări numismatice ( AMNG, pg. 523-525 ). A doua contribuție, romănească de data
aceasta, îi aparține lui Emil Condurachi care vedea în Theos Megas o reprezentare a lui Pluto (Condurachi
1939). Iar în final menționăm analiză detaliată a iconografiei, numelui, cultului, identificării acestei divinității
dar și a templelor, o adevărată sinteză a subiectului, făcută de Maria Alexandrescu Vianu ( Vianu 2003 ).
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Howgego, Heuchert, Burnett 2005, pg. 110-111.
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AMNG II, pg. 549, nr. 2214-2215, grupă notată „C. Tetradrahmen mit dem stehenden Gott.
171
Vianu 2003, fiind citată în nota 11 o opinie a cercetătorului J. Zelayowski.
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A doua categorie de reprezentări monetare, denumită de B. Pick „cu Zeu Călare” ( „Mit dem
reitenden Gott”)172, are pe revers un zeu sau erou călare spre dreapta într-o dublă ipostază:
ducând un corn al abundenţei sau ducând o suliţă173. Pe cap zeul poartă ( cel puţin pe
emisiunile cu cornul abundenţei ) kausia174 sau mai degrabă un petasos asemeni lui Hermes.
Reprezentările monetare cu zeu călare necesită însă o analiză suplimentară.
Pe de o parte este facil să vedem, în cele având pe zeul călare purtând cornul abundenţei,
un prototip al tipului monetar histrian de epocă romană „Teos Megas călare”. Comparaţia
între emisiunile odessiene şi cele histriene de acest tip, pentru Antoninus Pius sau
Commodus, nu lasă loc nici unei îndoieli. 175

Emisiuni autonome odesiene cu Zeu călare purtător de corn al abundenței ( stânga ) și
emisiuni histriene de acelaș tip dar de epocă romană ( dreapta ).
Dar celelalte emisiunile odessiene ale grupei, cu zeu călare purtător de suliţă, nu-şi găsesc
analogii în rândul celor histriene. Teos Megas histrian fiind ( aşa cum am văzut în
subcapitolul precedent ) o zeitate chtoniană eminamente paşnică, nici unul din atributele sau
elementele prezente pe monedele histriene de aceste tip (de epocă romană) ne fiind în
legătură cu ideea de război ( arme, păsări de pradă etc ). Cum nici Theos Megas odessian,
de pe monedele de epocă romană, nu are atribute războinice ne face să credem că cele
două ipostaze călare ale zeului ( din grupa B a lui Pick ) sunt în fapt două reprezentări
aparţinând unor divinităţi sau eroi diferiţi. Călăreţul purtător de corn al abundenţei fiind o
ipostază ecvestră a lui Theos Megas, în vreme ce călăreţul purtătorul de suliţă este
reprezentarea unui alte divintăţi sau erou local. Că aşa stau lucrurile o demonstrează
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AMNG II, pg. 547, nr. 2200-2213, grupă notată „B.Mit dem reitenden Gott”
AMNG II, nr. 2210, Tafel ( Planşa ) IV, 15.
174
B.Pick pune causia ( veche acoperitoare de cap macedoneană ) la descrierea monedei sub semnul întrebării.
175
Vianu 2003, pg.74.
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emisiunile odessiene de tip „zeu călare cu suliţă” dar de epocă romană ( vezi planşa de mai
jos ) emise pentru aproape toţi împăraţii în numele cărora Odessosul a bătut monedă.

Călăreţ cu suliţă pe monedele odesiene autonome şi provinciale (sus ) şi reprezentări
sculpturale ale Cavalerului Trac (jos).
În lucrările mai recente176 acest tip monetar a fost descris ca fiind reprezentarea
împăratului călare, descriere evident eronată. Călăreţul purtător de suliţă, reprezentat
aproape neschimbat pe monedele odessiene încă din perioada autonomă şi până spre
sfârşitul activităţii acestui atelier monetar, îşi dezvăluie identitatea prin comparaţie cu una din
imaginile consacrate şi foarte cunoscute a Cavalerului Trac. Deplasarea spre dreapta,
mantia fluturând dar şi suliţa scurtă de vânătoare177 ( de lungimea aproximativă a unui braţ
de om, în reprezentări vârful ei nu depăşeşte umărul călăreţului ) fiind elemente nelipsite şi
definitorii pe reprezentările monetare odessiene de acest tip dar şi pe cele sculpturale din
zona pontică dedicate Cavalerului Trac la vânătoare ( numerose astfel de reliefuri fiind
descoperite în mai toate oraşele pontice ). Fără a mai intra în alte consideraţii şi asocieri ne
limităm la a concluziona că tipurile monetare odessiene, având pe revers călăreţ spre
dreapta cu mantie fluturând şi suliţă scurtă, sunt tipuri monetare specifice acestui atelier
monetar iar reprezentarea figurată îi aparţine Cavalerului Trac. Reluarea aici a acestor
aspecte are scopul de a arăta pe de o parte posibila origine a imaginii monetare a Marelui
176

Pentru descrierea acestui tip de revers AMNG II foloseşte sintagma “călăreţ cu suliţă” iar în
Varbanov 2005 descrierea este “împărat călare cu suliţă (emperor on horseback right, holding long
spear)”.
177
Suliţa scurtă este o suliţă folosită în epoca romană (foarte probabil şi anterior acesteia ) de
populaţia civilă la vânătoare. Un pasaj din Herodian ce face parte din descrierea evenimentelor din
anul 238 din Nordul Africii aminteşte această armă “civilă”: „ toţi (cartaginezii) îşi aduseseră de acasă
câte o săbiuţă ori câte o secure, iar de nu, suliţele lor scurte de vânătoare (…)„.
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Zeu Călare histrian ( monedele odessiene autonome ), iar pe de altă parte are menirea de a
arăta că încă din secolele III-I aChr cele două personaje călare, Teos Megas şi Cavalerul
Trac, îşi aveau reprezentări monetare similare dar diferite ca atribute ( corbul abundenţei în
cazul lui Teos Megas şi suliţa în cazul Cavalerului Trac ). Acestea reprezentări monetare
sunt separate definitiv de atelierul odessian în epoca romană când pentru tipurile de revers
reprezentându-l pe Teos Megas este „rezervată” doar ipostaza zeului în picioare ( cu cornul
abundenţei şi pateră ), ipostaza călare rămânând a fi „rezervată” emisiunilor cu revers de
tip „Cavaler Trac”.
Ultima categorie de reprezentări monetare odessiane autonome a lui Teos Megas este
ipostaza cu zeul stând culcat. Această ipostază corespunde descrierii ce ne-a parvenit prin
intermediul lui Pausanias178 a operei antice atribuite lui Polyclet şi aflată în antichitate la
Argos, ce-l înfăţişează pe Zeus Meilichios stând culcat.
Foarte interesant este şi un aspect al evoluţiei tipului monetar odessian Teos Megas în
epoca romană. Imaginii standard a acestuia, specifică divinităţilor chthoniene: zeu
matur/bătrân cu barbă, îmbrăcat într-un himation lung, cu cornul abundenței în mâna stângă
și phială ( pateră ) în mâna dreaptă179 i se adaugă la un moment dat un element vestimentar
nou: kalatosul. Momentul în care are loc acest fapt este unul foarte precis. Emisiunile de
până la Septimius Severus ( inclusiv emisiuni pentru acesta ) sunt fără kalatos, pentru ca
odată cu Septimius Severus ( și până la finalul atelierului monetar odessian în vremea lui
Gordian III ) toate emisiunile de acest tip să-l aibă înfățișat pe Teos Megas cu kalatos180.
Situația este similară și la Histria181 unde, tot în vremea lui Septimius Severus, pe imaginile
monetare Teos Megas își pierde cornul abundenței în favoarea kalatosului într-un moment la
fel de clar delimitat în timp. Cornul abundenței apare purtat de zeu până la seria histriană 2
pentru Septimius Severus ( datată destul de larg între 198 - 209 d.Chr ) iar cu kalatos pe cap
începând cu seria histriană 3 ( datată în 209 -210dChr ).
Analiza emisiunilor monetare odessiene ne-a rezervat, în acest sens, o mare surpriză.

Două emisiuni odessiene ( cu avers identic ) avându-l pe revers pe zeul Theos Megas
reprezenatat fără kalatos (dreapta ) şi cu kalatos (stânga).
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Pausanias, Cartea a II a, 20.
Vianu 2003, pg. 73.
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Howgego, Heuchert, Burnett 2005, pg. 111.
181
Ibidem, loc cit, Se avansează teoria unui sincretism local histrian între Cavalerul Trac ( în realitate
Teos Megas ), Serapis şi Helios – Sol, coroana de raze apărând şi pe reversul monedelor histriene de
acest tip.
179
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În cazul a două emisiuni pentru Septimius Severus, pe revers, Teos Megas este reprezentat
cu kalatos cât și fără, într-o ipostază identică: în picioare ţinând patera deasupra unui altar cu
flacără. Foarte interesant este că cele două emisiuni împart acelaș tip de avers. Mai mult
aversul este identic, pentru realizarea lui pe cele două emisiuni, fiind folosită aceiaș matriță.
Descoperirea este foarte importantă căci ea arată că trecerea la purtarea kalatosului s-a
făcut brusc, într-un moment ce poate fi încadrat în perioada de emitere a unei serii monetare
și nu odată cu schimbarea acesteia. Mai mult, dacă comparăm aversul emisiunilor odesiene
cu aversul primelor emisiuni histriene, pe al căror revers Marele Zeu călare ( Theos Megas )
poartă kalatos, constatăm că ele folosesc acelaș portret monetar pentru efigia împăratului
Septimius Severus ( cap spre dreapta cu barbă împărțită în patru șuvițe lungi ) fiind cel mai
probabil contemporane şi ca urmare, prin analogie, databile în 209-210 dChr. Această
cronologie este întărită oarecum și de emisiunile odessiene pentru Geta sau Caracalla.
Toate emisiunile pentru Geta îl au pe Teos Megas fără kalatos, în vreme ce emisiunile
pentru Caracalla îl au pe acest zeu reprezentat fără kalatos – în cazul emisiunilor timpurii (
cu portret imperial tânăr ) şi cu kalatos doar pe emisiunile în care împăratul are un portret
matur cu barbă, emisiuni databile182 începând cu anul 210.

Emisiune histriană pentru Septimius Severus ( SS-S3T2V1 ) databilă în 209-210 dCHR (
stânga ) şi emisiunea odesiană contemporană ( dreapta ).

Pe lângă aspectul cronologic ( datarea emisiunilor odessiene prin analogie portretistică și
iconografică cu ajutorul celor histriene ) o altă constatare mult mai profundă se desprinde de
aici.
Momentul, în care Teos Megas începe să poarte kalatos, este ca urmare unul bine delimitat
în timp și mai mult decât atât schimbarea pare a se petrece concomitent, în iconografia
mistreriosului zeu, pe întregul spațiu vest pontic sau pe o mare parte a acestuia unde
divinitatea era adorată183. Interesant este și faptul că o altă constatarea a noastră (
aplicabilă atelierului histrian ) că odată cu apariția kalatosului în imaginea monetară a Marelui
Zeu Călare dispare cornul abundenței nu se aplică și atelierului odessian unde cele două
elemente sunt prezente simultan pe monede începând cu emisiunile pentru Septimius
Severus. Dar ce a generat această schimbare şi care sunt semnificațiile ei reale?

182
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A se vedea mai sus la pg. 27.
Fenomenul este vizibil şi la Dionysopolis, a se vedea: Howgego, Heuchert, Burnett 2005, pg. 111.
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Faptul că schimbarea are loc simultan atât la Histria cât şi la Odessos demonstrează o
autoritate superioară celor două oraşe ce a cerut şi impus acestă schimbare de imagine.
Autoritatea romană pare a fi singura în măsură să facă aceasta. Schimbarea ce-l apropie pe
Teos Megas iconografic şi mai mult de Serapis se înscrie perfect în preocupările imperiale
legate de această divinitate.
Astfel Spartianus184 ne oferă o interesantă informaţie legată de preocupările religioase ale
împăratului atunci când aminteşte de vizita africană a acestuia din anul 200 dChr: „a fost
plăcută pentru el ( Severus ) această călătorie, căci l-a interesat, precum mărturisea adesea,
religia zeului Serapis, cunoaşterea monumentelor vechi, a animalelor şi a locurilor pe care nu
le mai văzuse până atunci. A vizitat cu mare curiozitate Memfisul, colosul lui Memnon,
piramidele şi labirintul”. Interesul pentru religia zeului Serapis vine la puţină vreme după e
împăratul interzice „sub pedeapsă gravă trecerea la iudaism sau creştinism”185.
Aceste aspecte duc spre atribuirea cultului lui Teos Megas în epoca romană un caracter
oficial roman. Dacă avem în vedere şi prima emisiune histriană ce-l reprezintă pe Zeul
Călare ( având pe revers un vultur imperial cu aripile desfăcute, cunună în cioc, stând pe un
altar ) devine oarecum evident caracterul oficial roman al acestei reprezentări monetare şi
chiar al cultului în această epocă. Decăderea vechi steme histriene „vultur de mare pe delfin”
pe reversurile monedelor histriene ( prin folosirea din ce în ce mai rară şi doar pe emisiuni
monetare de importanţă secundă ) şi înlocuirea acesteia cu imaginea acestui Zeu Călare
capătă în acest context o simbolistică ce ar putea ţine de autonomia şi drepturile cetăţii
histriene.
Că Marele Zeu ( Teos Megas ) de pe monedele histriene are o pronunţată valenţă oficială
romană, sau mai bine spus se află sub o puternică înrâurire romană, o demonstrează
apariţia odată cu emisiunile pentru Caracalla, de după anul 211 dChr, a coroanei solare.
Coroana solară nu-şi găseşte locul pe capul unei divinităţi chtoniene, sincretismul religios
dintre Marele Zeu şi Sol186 fiind surprinzător, chiar greu de explicat.
Sol este reprezentat sporadic pe monedele imperiale în sec. I – II dChr, dar începe să
devină frecvent odată cu Septimius Severus fiind o dovadă a conexiunii imperiale la cultul
solar187, pentru ca în vremea lui Elagabalus cultul solar să devină o „religie oficială ”
imperială cu toate excesele religioase arhicunoscute ale împăratului. Privită astfel coroana
solară pe capul Marelui Zeu călare nu mai reprezintă un sincretism religios ci doar o aducere
a imaginii acestuia la moda oficială a epocii.
Prin urmare credem că atât kalatos-ul cât şi coroana solară nu reprezintă atât un fenomen
de sincretism religios spontan, generat de evoluţia unor credinţe locale, cât mai degrabă o
dovadă de loialitate faţă de statul roman dacă nu cumva chiar o cerinţă expresă a autorităţii
romane de instituire a unui cult „oficial” cel puţin la Histria şi în zona vest pontică despre care
vorbim.
Ca o concluzie de final a acestei discuţii putem spune că la Odessos Teos Megas cunoaşte
în perioada autonomă o triplă reprezentare: în picioare, călare şi culcat. Tot călare este
184

Spartianus ( Istoria Augustă, Sev 17 ).
Ibidem.
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Howgego, Heuchert, Burnett 2005, loc cit.
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Berrens 2004, pg. 185.
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reprezentat la Odessos acum şi un al doilea personaj ( erou sau zeu ) dar înarmat cu suliţă.
Probabil pentru a evita confuzia (sau dintr-un alt motiv necunoscut ) în epoca romană
Odessos-ul foloseşte pentru Teos Megas, pe reversul monedelor, doar ipostaza acestuia în
picioare, foarte rar culcat şi niciodată călare. Ipostaza monetară călare rămânând la
Odessos, în epoca romană, doar pentru reprezentarea zeului sau eroului cunoscut sub
numele generic de Cavaler Trac (ce galopează înarmat cu suliţă de vânătoare).
La Histria Teos Megas este reprezentat doar călare, într-o iconografie ce putem spune că
îşi găseşte rădăcini în tipul monetar odessian autonom în varianta ecvestră, variantă ce,
foarte interesant, nu mai este folosit de Odessos şi în epoca romană.
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Monedele histriene cu revers dedicat împăratului sau
familiei sale
a.Monedele din prima serie histriană pentru Septimius
Severus

Tipurile monetare provinciale ce au un revers dedicat împăratului sau familiei sale sunt rare
în primele două secole ale erei creștine dar devin frecvente odată cu dinastia severilor188.
Atelierul monetar histrian emite monede cu revers dedicat persoanei sau familiei împăratului
doar în vremea lui Septimius Severus şi mai exact, doar în cadrul primelor două serii
cronologice dedicate acestui împărat189, într-un interval cronologic destul de bine delimitat (
cca 193? – 209 dChr). Care sunt evenimentele la care aceste tipuri monetare fac referire?
Ce anume a determinat atelierul histrian să renunţe la conservatorismul tipologic în acei ani?
Sunt câteva întrebări a căror răspuns credem că poate fi găsit printr-o analiză temeinică a
acestor emisiuni histriene, analiză combinată cu scrierile antice dar şi prin punerea acestor
emisiuni într-un tablou general mai larg a spaţiului pontic din acei ani.
În prima serie histriană dedicată împăratului Septimius Severus trei emisiuni monetare au
un revers dedicat familiei imperiale190. Două din ele (SS-S1T2 şi SS-S1T5 în catalog ) au
practic un revers identic, folosindu-se aceiaş matriţă de revers pentru ambele emisiuni.
Diferit este doar aversul, fiind prezente ambele tipuri de avers specifice seriei histriene I
Septimius Severus ( bust cuirasat şi drapat sau doar cap laureat, ambele spre dreapta).
Valorile sunt şi ele identice, greutatea şi diametrul înscriindu-se în limitele a 5 assaria. Pe
reversul celor două emisiuni se află bustul laureate şi drapat al lui Caracalla, având o
fizionomie adolescentină. Legenda reversului ( pentru a cărei întregire am apelat la
fotografiile a trei monede de acest tip191 ) este compusă din mai multe elemente: o legendă
circular: KAICAP AYP• Λ•ANTΩNЄINOC•A , în exergă pe două rânduri: ISTRH / NωN, iar
în câmp dreapta Є.
Pentru legenda circulară propunem următoarea întregire: Caesar Aurelianus Lucius
Antoninos August. Este o legendă foarte apropiată de cea utilizată pe monedele oficiale
emise pentru Caracalla, imediat după ce acesta primeşte titlul de August, în perioada 198199. Legenda emisiunilor monetare oficiale din anului 198 este: IMP CAES M AVR ANT
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Varbanov 2005, pg. 21.
Beldianu 2013. Pag. 17.
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Al treile tip de emisiune cu revers dedicat împăratului sau familiei acestuia din seria I pentru
Septimius Severus este cel cu Iulia Dmona pe revers (SS-S1T6). Pentru că nu am reuşit să găsim o
imagine convingătoare a acestei monede din AMNG nu am introdus-o în această discuţie.
191
Două monede au fost scoase la vânzare de case de licitaţii ( a se vedea trimiterile din catalog ) iar
a treia provine diontr-o colecţie particulară necunoscută.
189
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AVG TR P, pentru ca în anul următor ( 199 dChr ) aceasta să fie: IMP CAES M AVR
ANTON AVG192.
Cum reversul emisiunilor histriene în discuţie are ca cel mai probabil scop celebrarea numirii
lui Carcalla ca August, iar puterea tribunciară nu este niciodată menţionată de atelierul
monetar histrian în toată epoca romană ( indiferent de împăratul căruia i se dedică moneda ),
credem că nu greşim propunând datarea conceperii acestei emisiuni histriene în 198-199
dChr ( mai probabil în 198 dChr ), chiar dacă legenda este mai apropiată de cea oficială din
anul 199, lipsind menţionarea puterii tribunciare ( TR P ).
Surprinzătoare este prezenţa în legenda emisiunii histriene a prenumelui Lucius. Caracalla
purtând acest prenume doar de la naştere până în anul 195 dChr ( Lucius Septimius
Bassianus193 ). Dar Lucius nu apare în legenda nici unei monede oficiale romane dedicată lui
Caracalla. Nu ştim dacă este vorba de o greşeală de scriere a artistului, ce a gravat un “Λ” în
locul unde ar fi trebui să treacă “M” de la Marcus sau poate fi vorba de folosirea unui
anacronism în legendă deşi este dificil de crezut acest fapt. Cel mai probabil avem de a face
cu o confuzie. Numele de Lucius, ce-i aparţinea lui Septimius Severus ( şi este trecut în
legenda tuturor monedelor oficiale emise între 193 şi 199/200 ) i-a fost trecut, dintr-o lipsă de
familiarizare a gravorului cu numele celor doi Auguşti, lui Caracalla. Tot atât de bine poate fi
vorba de o confuzie a gravorului cu legendele monetare dedicate fratelui său Geta, ce poartă
prenumele Lucius ( L SEPTIMIVS GETA CAES ) doar pe emisiunile din anii 198-199194.
Cum pe alte monede histriene Lucius nu mai apare asociat cu numele lui Caracalla, credem
că prezenţa acestui nume, pe cele două emisiuni în discuţie, se poate constituii într-o încă o
dovadă că ne aflăm în faţa primelor emisiuni histriene aflate în legătură cu Caracalla.
Datarea emisiunilor histriene pe baza prezenţei abrevierii numelui de Lucius ( fie că particula
“Λ” a fost adăugată în urma unei confuzii cu legendele monetare pentru Septimius Severus,
fie pentru Geta ) se face tot în intervalul 193-199/200.
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RIC IVa, pag. 62.
Herodian, Cartea III, pg. 89: „fiul său cel mare, al cărui nume fusese, la început, înainte de a ajunge
la domnie, Bassianus, dar căruia Severus i-l schimbase, după înscăunare lui, în Antonin, ca să-l vadă
purtând numele împăratului Marcu”. A se vedea şi pagina din vikipedia dedicată împăratului
Caracalla, link direct: http://en.wikipedia.org/wiki/Caracalla .
194
Idem RIC IVa .
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În monetăria oficială romană emisiunea RIC 157 ( aur şi argint ) pentru Septimius Severus
având pe avers capul lauraeat al împăratului şi legenda SEVERVS AVG PART MAX iar pe
revers bustul laureat şi drapat al împăratulu Caracalla adolescentin şi legenda (
ANTONINVS AVGVSTVS ) constituie o interesantă analogie. Dar monedele cu legenda
SEVERVS AVG PART MAX se datează mai târziu în intervalul cronologic 200-201195 şi nu
ar fi putut constituii modelul pentru emisiunile histriene. Că aşa stau lucrurile o arată şi
legenda total diferită a acestei emisiunii romane oficiale de a celor histriene cât şi anumite
detaliile vestimentare ale efigiei. Astfel modelul de efigie ce pare a fi constituit sursa de
inspiraţie pentru emisiunile histriene este cel aflat pe emisiunile oficiale ( aureus ) pentru
Caracalla din anii 198 – 199 dChr196. Pe acestea tânărul August are un bust cuirasat, drapat
şi întors către privitor. Chiar dacă starea de conservare a celor trei monede histriene, avute
la dispoziţie pentru studiu, nu permite certitudinea prezenţei cuirasei, detaliile faldurilor
drapajului şi reprezentarea bustului întors spre privitor ( vezi foto ) o leagă de emisiunile
monetare oficiale de aur, din anii 198-199 dChr (RIC 20 sau RIC 25), şi nu de emisiunea
pentru Septimius Severus ( RIC 157 ) din 200-201, acolo unde Caracalla este prezent cu un
bust doar drapat nu şi cuirasat reprezentat strict din profil.
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RIC IV a, pag. 68-69 , catalog pag. 111.
RIC 20 sau 25.
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Pe lângă particula “Λ” alte câteva elemente din legenda acestui tip de revers histrian merită
atenţia noastră.
În rimul rând se remarcă absenţa celui de al doilea “I” al legendei din exergă ce duce la
forma ISTRHNωN. Acest fapt este cu siguranţă o greşeală a artsitului gravor. Dar ce
surprinde este grafia literei omega scrisă ca un ω ( w rotunjit ), o formă neântâlnită în
monetăria histriană de epocă romană şi care vom vedea într-un alt capitol197 că are o
semnificaţie mai profundă.
Ultimul element de grafie de pe reversului acestei monede este Є aflat în câmpul din
dreapta. Cu siguranţă el indică valoarea nominală de 5 assaria. Că aşa stau lucrurile o
confirmă şi greutatea monedelor ( 19,54g198 şi 20,69g199 ), dar surprinzătoare este prezenţa
valorii nominale înscrise pe o monedă dedicată ( în fapt ) lui Septimius Severus. Niciun alt tip
monetar emisă de atelierul histrian pentru Septimius Severus nu conţine valoarea nominală
înscrisă. În acelaş timp majoritatea emisiunilor dedicate împăratului Caracalla, indiferent de
seria din care fac parte, conţin valoarea nominală înscrisă pe reversul lor, cu câteva excepţii:
emisunile de nominal mic 1-2 assaria şi alte câteva tipuri şi variante pentru care totuşi nu
putem garanta cu siguranţă absenţa nominalului înscris. De ce ( cu această excepţie ) doar
emisiunile histriene dedicate lui Caracalla şi nu şi cele contemporane dedicate celorlalţi
membrii ai familiei imperiale ( Septimius Severus, Iulia Domna200, Geta ) au valoarea
nominală înscrisă? Este o întrebare ce nu îşi găseşte pentru moment răspuns dar putem
reţine că valoarea nominală a fost înscrisă prima dată pe monedele histriene, în epoca
severilor, începând cu emisiunile dedicate lui Caracalla. Ideea de valoare nominală fiind
asociată de atelierul histrian direct cu acesta şi în primă fază doar cu el. Pentru succesorii lui
Caracalla monetăria histriană tinde să generalizeze înscrierea valorii nominale pe emisiunile
197
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A se vedea subcapitolul “Conexiuni monetare între Histria şi regatul bosporan”.
Emisiunea SS-S1T2, a se vedea în catalog.
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Emisiunea SS-S1T5, a se vedea catalogul lucrării.
Cu o a doua excepţie, am putea spune, dată de o emisiune singulară şi foarte rară, în care sunt
asociaţi pe avers Caracalla şi Iulia Domna, fiind vorba de emisiunea C-ID-S1T1 ( a se vedea catalogul
).
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sale, deşi câteva emisiuni pentru Elagabal, Iulia Mamaea sau Tranquillina nu au trecute nici
ele valoarea nominală.
Având în vedere legenda înscrisă, mica eroare de atribuire a numelor, modelul de efigie ce
a constituit sursa de inspiraţie, cât şi cel mai probabil scop al emisiunii ( acela de a celebra
numirea lui Carcacalla ca August), putem indica, fără teama de a greşii, ca moment de
realizare a tipul de revers histrian „Caracalla August” anul 198, cel târziu 199 dChr.
Că evenimentul numirii lui Caracalla ca August n-a rămas fără ecou la Histria o dovedește și
inscripția onorifică din anul 198, descoperită aici și care cel mai probabil avea menirea de a
proslăvii și numele noului August asociat la conducerea imperiului: „Întru isbânda şi veşnica
dăinuire a împăraţiilor Lucius Septimius Severus Pertinax şi Marcus Aurelius Antoninus,
Cuvioşii şi Norocoşii noştri Auguşti, învingători ai Arabilor şi Adiabenilor, precum şi a
Cesarului Publius Septimius Geta...”201.
Asocierea tipului de revers „Caracalla August” cu două tipuri de avers diferite202, dar de
acelaş nominal, pare a indica o uzitare mai îndelungată a acestui tip de revers de către
atelierul monetar. Datarea seriei histriene II pentru Septius Severus ( a se vedea mai
departe ) restrânge limita superioară de folosire a acestui tip de revers spre anul 202, când
seria II îşi are asigurat începutul perioadei.

201

Histria I, inscripţia nr. 20, pag. 542 – 543. Inscripția, pe baza titlurilor deținute de cei doi Auguști din
care lipsea cel de „parthicus”, este datată în anul 198 dChr.
202
Pentru cele două tipuri de avers ale primei serii pentru Septimius Severus bănuim o relaţie
cronologică cu emisiunile având capul împăratului spre dreapta urmate de emisiunile cu bust.
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b. Analiza emisiunilor cu revers dedicat împăratului din a doua serie
cronologică histriană pentru Septimius Severus

Aşa cum am spus mai sus atelierul monetar histrian emite monede cu revers dedicat
persoanei sau familiei împăratului sau aflate în legătură cu evenimente din viața acestora
(primirea de titluri – caesar, august sau onoruri - victorii, triumfuri ) doar în vremea lui
Septimius Severus. În cadrul seriei histriane 2 dedicată acestui împărat patru emisiuni se
înscriu în această categorie. Descrierea reversului acestor emisiuni este : împăratul în ţinută
militară cu suliţă în mâna stângă ţine în mâna dreaptă o pateră deasupra unui altar ( SSS2T7 ), Geta Caesar călare, în galop, cu suliţă în mâna dreaptă ( SS-S2T3 ), Victoria/Nike
înaripată, în picioare, ținând trofeu în mâna stângă şi cunună de lauri în mâna dreaptă ( SSS2T5) şi ultima: Victoria/Nike înaripată, în bigă, cu ramură (de palmier) în mâna stângă şi
cunună de lauri în mâna dreaptă ( SS-S2T4). Ultimele două emisiuni, deşi nu fac referire
directă la persoana împăratului, nu se înscriu nici în tipurile uzuale, consacrate, ale atelierului
histrian. Ca urmare ele au fost emise cu o ocazie specială, Victoria în dublă ipostază (
purtătoare de trofeu şi defilând în bigă ) făcând trimitere la o victorie militară și la un triumf ,
ce n-ar fi putut, teoretic în epocă, să-i aparţină decât împăratului.
În cadrul monetăriei oficiale romane dar și a celor provinciale, în perioada în care se
încadrează seria monetară histriană 2 ( 198-209 dChr ), se regăsesc emisiuni ce probabil au
constitui modelul celor histriene ( și aici ne referim la emisiunile monetare oficiale romane )
sau au evocat aceleași momente ( cazul celor provinciale ). Ca urmare o discutare
comparativă a fiecărei emisiuni histriene de acest tip nu poate aduce decât un plus de
cunoaștere atât în ceea ce privește activitatea atelierului monetar histrian cât și a
evenimentelor sau a propagandei oficiale romane desfăşurată în acestă parte a imperiului.
Emisiunea histriană „împărat în ţinută militară făcând sacrificii deasupra unui altar” (SSS2T7 ) își găsește fericite analogii în cadrul emisiunilor oficiale ale atelierul monetar din
capitala imperiului. Reprezentări aproape identice se întâlnesc pe emisiunile de aur ( RIC
167b ) şi argint ( RIC 167a şi 168a ), ce au legenda RESTITVTOR VRBIS şi RESTITVTORI
VRBIS, datate în 200 – 201 dChr. Diferită este doar forma altarului , la emisiunile oficiale
romane acesta este în fapt un altar mobil, un tripod, în vreme ce la emisiunea histriană avem
de a face cu un altar circular de piatră.

Este evident că emisiunile oficiale romane au constituit modelul artistic al acestei emisiuni
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histriene, scopul emiterii fiind cel mai probabil identic pentru emisiunile oficiale și pentru cea
histriană.
Emisiunile monetare oficiale, din perioada 197-202 dChr, ce-i atribuie împăratului titlurile de
„RESTITVTOR VRBIS” şi „FVNDATOR PACIS”, au fost puse vag în legătură cu măsurile
luate împotriva duşmanilor şi de reconstrucţie a unei lumi căzute203. Opinii mai recente204 pun
prezenţa împăratului în ţinută militară de pe emisiunile de tip „RESTITVTOR VRBIS”, ca
parte dintr-un mesaj mai larg cu conotaţii militare dar care nu aparţine categoriei de
„reprezentări militare ” tipice de pe monedele oficiale, dar fără a lega această reprezentare
monetară de evenimente istorice concrete.
Emisiuni similare, cu împăratului Septimius Severus în ținută militară pe revers, sunt emise
și de Nikopolis ad Istrum în câteva variante: ținând într-o mână pateră peste altar și sceptru
în cealaltă mână205, sau ținând glob și suliță cu vârful în jos206 sau sceptru lung207.
Tipului monetar histrian „Geta Caesar galopând” nu-i putem găsi o analogie directă în
monetăra oficială. Acest tip monetar se încadrează în larga categorie de reprezentări
monetare, atât oficiale cât și provinicale, avândul pe împărat călare, în galop sau în scene de
hippomachia ( luptă de cavalerie ) în care de regulă împăratul călare striveşte dușmani
căzuți208.
Nici în rândul emisiunilor oficiale dedicate împăratului Septimius Severus nu se regăseşte
un tip de revers avându-l pe Geta călare. Dar mai multe emisiuni ( şi aici avem în vedere RIC
138 şi RIC 202 ) îl înfăţişează pe Septimius Severus galopând spre dreapta, într-o ipostază
similară cu cea înfăţişată de tipul monetar histrian „Geta Caesar galopând ”. Analizând
detaliile a trei monede histriene de acest tip ( moneda publicată în 1939209, moneda din
colecţia BNR210 şi o alta dintr-o colecţie privată211) am constat că personajul călare are
barbă, iar maniera de redare a veşmintelor este apropiată cu cea de pe emisiunea pentru
Septimius Severus RIC 202 ( datată în 206 dChr ). Aceste detalii ne fac să credem că nu
greşim în a afirma că emisiunea oficială RIC 202 ar fi putut constituii modelul pentru
realizarea emisiunii histriene.
Precizarea din exergă ΓЄTΛC K ( Geta Caesar ) are în acest caz scopul de a clarifica
identitatea personajului, mai ales în condiţiile în care acesta seamănă mai mult cu Septimius
Severus decât cu Geta şi care, mai mult decât atât, pare a purta şi o diademă ce nu face
parte din reprezentările tipice a celor ce poartă titlul de Caesar şi nici nu se regăseşte pe
vreo reprezentare monetară oficială a Caesarului Geta.
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RIC IVa, pag.68: „He himself is the "fundator pacis" and the "restitutor urbis" - proud titles, which
cover measures of terrorism against enemies as well as of the rebuilding of a fallen world.”.
204
Manders 2012, pag. 70-71, a se vedea la pagina 71 şi nota de subsol nr. 32.
205
Varbanov , moneda nr. 2597.
206
Idem, moneda nr. 2598 sau 2604.
207
Ibidem, moneda nr. 2654.
208
O astfel de emisiune este RIC 64 ( 209 dChr ) ce are pe revers pe Geta Caesar călare ( dar în
deplasare spre stânga ) cu suliţă, având sub cal un inamic căzut.
209
Pauker 1939, pg. 154, moneda nr. 4 şi pl XVIII, 4.
210
Dima 2011, pg. 32.
211
Pentru aceasta din urmă nu avem la dispoziţie decât o fotografie fără alte detalii suplimentare.
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Principala întrebare ce stăruie în legătură cu această emisiune histriană este cauza emiterii
ei. Ce anume celebrează? Cu ocazia numirii fratelui său Caracalla ca August Histria
marchează evenimentul prin emisiuni monetare lipsite de orice echivoc ( SS-S1T2 şi SSS1T5 ), dar în cazul acestei emisiuni cu reversul dedicat lui Geta Caesar lucrurile nu sunt la
fel de clare. Menţiunea din exergă „Geta Caesar” indică clar identitatea personajului şi
titulatura deţinută de acesta. Reprezentarea însă, Geta călare în ţinută militară cu sulită, nu
se înscrie în rândul tipurilor monetare oficiale dedicate primirii de către Geta a titlului de
Caesar şi emise în 198 dChr cu ocazia acestui eveniment: tipul FELICITAS TEMPOR ( RIC
1 ) având pe revers alegoria „Felitas cu caduceu dând mâna cu Geta cu purtător de corn al
abundenţei” sau doar Felicitas cu caduceu şi cornul abundenţei ( RIC 2 ) şi TEMPOR
FELICITAS ( reversul fiind alcătuit doar din legenda înscrisă în cunună – RIC 4 ).
Geta Caesar călare în ţinută militară de pe moneda histriană se înscrie, deşi nu avem
analogii iconografice directe, în rândul reprezentărilor monetare oficiale mai târzii, în care
acesta apare în echipament militar. Este vorba de tipurile monetare „ Princeps Juventutis”
din anii: 200-202 dChr, având pe revers împăratul în ţinută militară şi suliţă întoarsă ( RIC 15
) ; cu împăratul în ţinută militară, suliţă şi trofeu ( RIC 16, 18 ) sau emisiunea de acelaș tip, ,
având pe revers pe Caracalla şi Geta călare în galop spre dreapta ( RIC 37 din 205 dChr ).
Cu siguranţă emisiunea histriană având pe revers pe Geta călare nu celebrează numirea sa
ca Caesar ci face parte din emisiunile monetare ce fac trimitere la calitatea onorifică de
Princeps Juventutis, conducătorul tinerilor sau „primul” între aceştia dar şi şef al Ordinului
Ecvestru212 aşa cum o arată ipostaza călare. Dacă așa stau lucrurile în realitate putem
presupune că anii în care a fost emisă ( sau mai bine zis concepută ) moneda histriană se
înscriu în intervalul cronologic al emisiunilor oficiale romane de tip „Princeps Juventutis”
pentru Geta Caesar, adică 200-205 dChr.
Monetăriile oficiale, atât cea din capitală cât şi cele răsăritene, dedică împăratului Septimius
Severus, pe toată perioada când acest împărat s-a aflat la conducera imperiului, o
212

Stevenson, Smith 1889, a se vedea explicaţiile pentru „Princeps Juventutis”.

86

multitudine de emisiuni având reversuri de tip „Victoria deplasându-se în picioare spre
dreapta”. Din aceastea doar câteva au Victoria reprezentată ca purtătoare de trofeu.
Asemeni emisiunii histriene SS-S2T5 ( Victorie cu trofeu), nu avem decât monedele de aur
sau argint dedicate: victoriei arabice (emisiunea RIC 64 din 195 dChr, RIC 76 din 196-197
dChr Roma ), victoriei partice ( RIC 142 - denari şi aureus bătuţi în 198 – 202 dChr la Roma
sau RIC 514 - denar emis de Laodicea ) şi o emisiune de aur RIC 66 ( 195 dChr ) cu legenda
„DIVI M PII F P M TR P III COS II P P” ce nu pare a face o trimitere directă către una sau
alta din cele două victorii menţionate. Interesant de reţinut este că tipul monetar „Victorie
purtătoare de trofeu” nu este folosit de monetăriile oficiale romane decât în perioada 195 –
198 ( cel târziu 202 ).

La nivelul monetăriilor provinciale învecinate, emisiuni monetare de tip Nike/Victorie
deplasându-se spre stânga sau spre dreapta, dar purtătoare de cunună și ramură de palmier
nu de trofeu, întâlnim la Callatis213 și Nikopolis ad Istrum214.
Emisiunea histriană „Victorie în bigă” (SS-S2T4) nu are practic un corespondent direct în
monetăria oficială. Însă două emisiunii romane pot fi luate în considerare pentru discuţia
noastră. Este vorba de o emisiunea dedicată împăratului Septimius Severus ( RIC 299 ),
datată larg pe baza prezenţei numelui Pius din legenda aversului în intervalul 201-210 şi o
emisiune dedicată împăratului Carcalla August ( RIC 170 ) datată în intervalul 206 – 210,
ambele cu Victoria în bigă alergând spre dreapta, ținând cu o mână hățurile iar în cealaltă
mână având un bici . Particula AVGG din legendă arată că este vorba de un tip monetar ce
celebrează triumful a doi Auguşti ( Septimius Severus şi fiul său Caracalla ). Cele două
emisiunii fac cu siguranţă trimitere către acelaş triumf, sărbătorit în comun de cei doi, ce s-a
prespus a fi cel atribuit în urma victoriei africane din anul 207 dChr215. Tipul „Victorie în bigă”
foarte popular în monetăria republicană este destul de rar uzitat de către cea imperială.
Revenind la emisiunea histriană „Nike în bigă” constatăm că aceasta prezintă diferenţe de
compoziţie faţă de cea oficială. Pe lângă direcţia de deplasare, spre stânga la emisiunea
histriană şi spre dreapta la cele romane, ar mai fi de menţionat însăşi reprezentarea
Nike/Victoria. Pe emisiunile romane oficiale Victoria înaripată, ţine hăţurile într-o mână şi
biciul în cealaltă216 în vreme ce pe emisiunea histriană avem reprezentată o Nike înaripată cu
213

Varbanov 2005, nr. 292 cu Nike spre dreapta și 293 cu Nike spre stânga.
La Nikopolis ad Istrum se emit pentru Septimius Severus o multitudine de emisiuni de acest tip și
de valori variate, a se vedea catalogul Varbanov, monedele nr. 2224, 2238-39, 2277-2279, 2340,
2344, 2365, 2443, 2460, 2488, 2489, 2526, 2545, 2578, 2659.
215
http://septimus-coins.blogspot.ro/2010/06/la-victoire-dans-un-bige-une-reference.html
216
Ipostaza este identică cu cea înfâţişată pe emisiunile republicane:
214

87

coroană într-o mână şi ramură de palmier în cealaltă. Monede cu Nike în bigă ( spre dreapta
) dedicate împăratului Septimius Severus sunt emise și de Kallatis ( ținând hățurile cu o
mână și având ramură de palmier în cealaltă mână )217 sau Nicopolis ad Istrum ( în varianta
cu cunună și ramură în mâini )218.

Emisiunile histriene din seria cronologică 2 Septimius Severus cu revers dedicat
împăratului privite în ansamblul lor ridică mai multe semne de întrebare. Toate aceste
emisiuni pot fi puse în directă legătură cu un eveniment anume? Are acest eveniment o
importanță locală dat fiind ineditul situației la nivelul monetăriei histriene ( emisiunile cu
revers dedicat împăratului fiind atipice atelierului histrian ele întâlnindu-se în toată epoca
romană doar în primele două serii monetare cronologice dedicate lui Septimius Severus ) ?
Dacă privim emisiunile histriene, aflate în discuţie, sub raport cronologic în funcţie de
datarea emisiunile oficiale romane ce ar fi putut constituii sursa lor de inspiraţie, am avea
următoarea înşiruire: SS-S2T5 - tip „Victorie cu trofeu”, emisiuni oficiale 195-198 /cel târziu
202, SS-S2T7 - tip RESTITVTOR VRBIS ( emisiuni oficiale între 200 – 201dChr ), SS-S2T3
tip „Princeps Juventutis” ( emisiuni oficiale 200-205 dChr ) şi în final SS-S2T4 „Victorie în
bigă” ( datare largă a emisiunilor oficiale între 201-210dChr ). Datarea seriei histriene II
pentru Septimius Severus în perioada 198-209 confirmă şi ea aceste date, restrângând însă
limita superioară a intervalului cronologic la anul 209 dChr. Dar cum seria histriana II
Septimius Severus este una din cele mai omogene serii histriene ( toate monedele au acelaş
avers, în ceea ce priveşte reversul, stilistic, nu sunt diferenţe notabile, iar la nivel de legende
monetare nu se înregistreză particularităţi grafice sau variante diferite la emisiunilor ce
compun seria ) este de presupus că şi scopul sau mesajul acestor emisiuni cu revers dedicat
împăratului să fie unul unitar, semnificaţia acestor patru emisiuni să fie una comună, iar
evenimentul ce le-a generat ar fi de presupus a fi unul singular. În acest caz o altă întrebare
ar fi: oare cele patru emisiuni se constituie într-un film, trebuind a fi privite într-o succesiune a
imaginilor specifică unor monumente triumfale romane?
Dacă răspunsul este unul pozitiv atunci am putea imagina diferite scenarii pentru „filmul”
afișat de emisiunile histriene. Spre exemplu: a. obţinerea unei victorii militare ( tipul „Victoria
cu trofeu” ); b. în urma acesteia împăratul reface unitatea imperiului şi mulţumeşte zeilor
217
218

Varbanov 2005, nr. 291.
Ibidem, nr. 2672 și 2726.
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pentru victorie - pe când se află încă în campanie (tipul „restitutor urbis”); c. afirmarea eroică
a Caesarului Geta ca primul între tineri şi poate viri Eminentissimi219 al ordinului ecvestru şi
d. finalul acţiunii, victoria totală, decretarea triumfului şi organizarea festivităţilor, defilarea în
bigă ( tipul monetar „Victoria în bigă”). Această explicație, deși atrăgătoare, este un pic
supralicitată și ca urmare puțin plauzibilă.
Pentru a întelege adevărat semnificația acestor monede este necesară şi o analiză a
contextului istoric. Seria histriană II dedicată lui Septimius Severus, din care aceste monede
fac parte, se datează în intervalul 198-209 dChr. Ca urmare ne aflăm la puțină vreme după
ce Septimius Severus încheie războaiele interne cu cei doi rivali romani ai săi Pescennius
Niger în răsărit ( pe care îl învinge definitiv și-l elimină în 194 dChr ) și Caesarul Clodius
Albinus autoproclamat Augustus în apus ( învins și eliminat în urma bătăliei de la Lugdunum
din 19 Februarie 197 dChr ).
De la Herodian aflăm că la sfârşitul luptei cu Albinus220: „oamenii lui Severus au prădat
oraşul Lugdunum şi i-au dat foc; punând mâna pe Albinus, i-au tăiat capul, aducându-l
înaintea lui Severus. Ca urmare au fost ridicate în cinstea lor două mari monumente ale
victoriei, unul în răsărit, iar altul pe meleagurile dinspre miazănoapte”221. În acest citat
regăsim referiri la două monumente menite să slăvească victoria lui Septimius Severus
asupra rivalilor săi dar nu se face aluzie la nici un triumf organizat pentru celebrarea
acesteia. Într-un alt pasaj acelaș scriitor antic ne dezvăluie într-un mod destul de ambigu
scopul războiului parthic inițiat de împărat: „după ce petrecu la Roma un timp ceva mai
îndelungat şi după ce împărţii tronul cu fiii săi, acordându-le şi titlul de cezari, Severus se
lăsă cuprins de ambiţia de a culege laurii biruinţei nu numai într-un război civil purtat
împotriva unei armate romane ( pentru care, de altfel, s-ar fi cuvenit să se ruşineze a cere
decretarea triumfului ), ci şi în lupta cu neamurile barbare”222.
La sfârșitul anului 197 dChr Septimius Severus pornește așadar campania din răsărit, din
care se va întoarce câțiva ani mai târziu, mai precis la începutul anului 202. Tot de la
Herodian aflăm că „după ce duse la bun sfârşit acţiunea sa din Orient, Severus se întoarse,
fără să mai zăbovească, la Roma, însoţit de fiii săi, care ajunseseră pe atunci la vârsta
adolescenţei. În drum spre patrie, Severus se îngrijii de mersul treburilor din provincii,
insistând asupra fiecărui caz, şi inspectând garnizoanele din Mysia şi Pannonia, fiind apoi
primit ca un adevărat învingător cu urale stăruitoare şi cu alai mare, de către romani.
Împăratul prilejui poporului participarea la sacrificii şi serbări, la spectacole şi la solemnităţi;
în plus împărţii populaţiei mari sume de bani şi prezidă jocurile organizate în cinstea
victoriei.”223.
Chiar înainte de a ajunge în capitala imperiului, victoriile imperiale generază o intensă
mediatizare propagandistică: „sfărşitul fericit şi mai presus de aşteptări al acestui episod224 la făcut pe împărat să trimită scrisori către senat şi popor, în care-şi preamărea faptele, şi
dispuse reprezentarea în public, prin picturi, a luptelor şi victoriilor sale. Senatul, la
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http://en.wikipedia.org/wiki/Roman_equestrian_order#Relations_with_emperor
Lupta a avut loc la Lugdunum ( Lyon ) la 19 Februarie 197 dChr.
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Herodian, Cartea a III-a, pg. 84.
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Herodian, Cartea a III-a, pg. 84.
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Herodian, Cartea III, Cap. X, pg. 88.
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Campania din Orient împotriva arabilor, adiabenilor şi parţilor.
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rândul lui, îi decernă toate onorurile şi, o dată cu ele, titluri care-şi trăgeau numele din cele
ale popoarelor învinse”225.
Ca urmare a succeselor din campania parthică împăratului îi este acordat triumful, primește
titlul de Particus Maximus iar o mulțime de emisiuni monetare oficiale sunt dedicate
momentului sau fac aluzie la acesta. Trei arcuri de triumf celebrează victoriile imperiale: arcul
de triumf din Forum-ul Roman ( ridicat în anul 203 dChr); arcul de triumf din, orașul natal al
împăratului, Leptis Magna - Nordul Africii ( ridicat între 194 – 202 dChr ) și Arcus
argentariorum din Roma ( ridicat de bancherii din capitala imperiului în onoarea împăratului
în anul 204 dChr ).
Cel mai probabil acum este momentul când atelierul monetar histrian emite unele din
monedele cu revers dedicat împăratului şi familiei sale din ceea de a doua serie histriană. Ca
urmare putem spune că aceste tipuri monetare histriene sunt inspirate din propaganda
imperială a acelor ani și fac parte integrantă din aceasta la nivelul local al provinciei Moesia
Inferior. Dată fiind datarea serie histriene 2 pentru Septimius Severus ( 198-209 dChr) din
care aceste patru emisiuni fac parte devine evident că evenimentele ce au generat emiterea
lor ( campania din Orient împotriva arabilor, adiabenilor şi parţilor ) nu au o importanță sau
semnificație locală. Că așa stau lucrurile o demonstrează și inscripția găsită în cetate, datată
în 198 dChr: „Întru isbânda şi veşnica dăinuire a împăraţiilor Lucius Septimius Severus
Pertinax şi Marcus Aurelius Antoninus, Cuvioşii şi Norocoşii noştri Auguşti, învingători ai
Arabilor şi Adiabenilor, precum şi a Cesarului Publius Septimius Geta...”. Din inscripție
lipsește menționarea victoriei asupra parților faptul arătând că a fost scrisă în timpul
campaniei orientale înainte de finalul acesteia.

Nike/Victoria purtătoare de trofeu pe arcul lui Septimius Severus din Roma (stânga ), pe
moneda histriană ( centrul imaginii ) şi pe arcul de triumf dedicat aceluiaș împărat la Leptis
Magna (dreapta).
Un exemplu de integrare propagandistică a emisiunilor histriene în propaganda generală
imperială este tipul monetar „Nike purtătoare de trofeu”. Nike în această ipostază apare atât
pe emisiunile monetare oficiale, pe emisiunea histriană ( SS-S2T5 ) cât şi pe arcurile de
225

Idem Cartea III, cap. IX, pg. 88.
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triumf dedicate lui Septimius Severus de la Roma şi Leptis Magna. Toate reprezentările
menționate se datează până în anul 203 dChr.
De ce atelierul monetar histrian a renunţat în perioada 193 – 209 dChr la politica sa
tradiţionalistă de emitere doar a unor tipuri monetare specifice, incluzând acum şi tipuri
monetare cu revers dedicat împăratului sau familiei sale? Este o întrebare cu cel puţin două
răspunsuri posibile. Fie Histria a fost obligată la aceasta fie a făcut-o din proprie iniţiativă
urmare a unor beneficii substanţiale.
La finalul confruntării cu Pescennius Niger, odată cu victoria definitivă asupra acestuia,
aflăm de la Cassius Dio că Septimius Severus ”aduse în faţa judecăţii pe toţi acei care
fuseseră simpatizanţii lui Niger. Dintre oraşe şi cetăţeni particulari Severus îi pedepsi pe unii
şi recompensă pe alţii (...)”226. Iar de la Herodian că: „împăratul trimise pe lângă altele şi
mari fonduri de bani, în vederea refacerii cetăţilor care avuseseră de suferit din partea oastei
lui Niger”227.
Un posibil argument în favoarea unui ajutor financiar imperial acordat Histriei îl poate
constituii şi punctul de maxim atins de monetăria histriană în anii lui Septimius Severus228.
Chiar dacă datele statistice în privinţa descoperirilor de monede emise în perioada sfărşitului
de secol II – început de sec. III sunt relativ irelevante229 putem estima cantitatea mare de
monedă emisă de atelierul histrian în vremea lui Septimius Severus , pe baza numărului de
tipuri monetare şi de variante a acestora din fiecare serie cronologică dedicată.
Doar pentru Septimius Severus ( fără a socotii şi emisiunile contemporane pentru membrii
familiei sale ), monetăria histriană este prezentă în catalogul nostru cu cinci serii cronologice,
însumând un total de cca 25 tipuri monetare cu diverse variante. Spre comparaţie
Commodus este prezent în acest catalog cu doar patru serii cronologice având un total de
cca 15 tipuri monetare cu variante respective, iar Caracalla (succesorul lui Septimius
Severus ) are trei serii cronologice, a 14 tipuri ( cu variantele respective ), din care primele
două serii sunt contemporane cu cele pentru Septimius Severus, doar ultima serie ( 9 tipuri )
fiind parţial emisă după moartea lui Septimius Severus ( 211 dChr ). Dar tabloul general al
activității cantitative a atelierului histrian în epoca romană necesită o prelucrare mai
laborioasă a datelor.
Însă cheia înțelegerii semnificației profunde și a realei dimensiuni istorice a emisiunilor
histriene cu revers dedicat împăratului ( din primele două serii cronologice pentru Septimius
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Casius Dio, Cartea LXXIV, 8.
Idem, pag. 83.
228
Nu toate atelierele monetare din provincie cunosc acest punct de maxim în vremea lui Septimius
Sverus. Evoluţii diferite a numărului de tipuri monetare emise constatându-se la ateliere învecinate.
Spre exemplu la Odessos avem o slabă activitate monetară în vremea lui Septimius Severus, în
vreme ce la Nikopolis ad Istrum situaţia să stea exact pe dos atelierul atingând un maxim de emisiuni
în vremea acestui împărat.
229
La nivelul descoperirilor din Dobrogea am avea 19 monede histriene pentru Commodus şi Crispina
( un coeficient moneda/an de 1,58 ) iar pentru Septmius Severus un număr de 26 monede (coeficient
moneda/an de 1,44 ). Date preluate din Vertan 2002, pg. 163. Dacă emisiunilor pentru Septimius
Severus le-am adăuga şi emisiunile pentru Iulia Domna, Caracalla şi Geta, din seriile contemporane
cu acesta, coeficient moneda/an ar deveni mult mai mare. Coeficientul moneda/an de contrastează
puternic cu numărul de emisiuni histriene pentru cei doi fapt ce ne obligă la maximă prudenţă în
folosirea datelor din lucrarea citată.
227
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Severus ) este dată de un element aflat pe aversul acestor emisiuni: marca monetară de
formă stelară.
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Despre semnificația mărcii stelare pe emisiunile histriene din
primele două serii cronologice pentru Septimius Severus

O lumină în descifrarea sensului monedelor histriene cu revers dedicat împăratului este
adusă şi de marca de monetărie de tipul stea (într-o ordine cronologică a apariției cu opt,
şase sau patru raze ) specifică şi prezentă doar pe monedele seriilor 1, 2 şi 2a pentru
Septimius Severus.

Marci de monetărie de tip stea pe monede histriene: A. cu opt raze ( detaliu de pe SS-S1T1),
B. cu șase raze (detaliu de pe SS-S1T4 ), C. cu patru raze ( detaliu de pe SS-S2T6 ) și D.
(posibil) cu patru raze și două puncte ( SS-S2aT1 ).

Iniţial am presupus230 că aceste mărci sunt simboluri solare ce s-au dorit a fi folosite de
atelierul histrian ca o marcă de monetărie identitară proprie şi prin urmare am considerat
chiar că unele din contramărcile de epocă romană de tip stea aparţin în realitate tot
atelierului histrian. Dar o analiză mai aprofundată, o reflecţie mai adâncă, ne-a revelat o altă
valență a prezenţei semnului stelar pe monedele histriene.

230

Beldianu 2013, pg. 19-20.
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Semnificaţia acestei mărci, semn de monetărie ( atenţie nu contramarcă! ) se lasă mai greu
explicată. Steaua pe emisiunile histriene, în diferitele ei variante de exprimare ( cu opt, şase
sau patru raze ) este prezentă pe emisiunile histriene pentru Septimius Severus din seriile
cronologice 1, 2 și 2a, dar lipsește de pe emisiunile din serii contemporane dedicate celorlalţi
membrii ai familiei ( Iulia Domna, Caracalla și ( probabil ) Geta ). Studierea emisiunilor
monetare provinciale învecinate dar și a celor oficiale imperiale contemporane nu a dus la
identificarea prezenței pe acestea a simbolului stelar. Ca urmare prezența pe monedele
histriene a semnului stelar nu este consecința unei cerințe oficiale romane, generală la nivel
de imperiu și nici a unei cerințe locale la nivelul provinciei Moesia Inferior. Acest aspect
adâncește misterul prezenței semnului stelar pe emisiunile histriene dar în acelaș timp îi
limitează și explicațiile.
Singurele emisiuni contemporane ce au în câmpul monetar simboluri stelar ( câteodată
asociate efigiei împăratului Septimius Severus ) sunt cele ale regatului bosporan, clientelar
Romei, din nordul Mării Negre.

Emisiuni ale regatului bosporan în vremea lui Sauromates II. Sus stateri având pe revers
efigia lui Septimius Severus iar jos emisiuni de bronz de un denar (stânga) și dublu denar
bosporan (dreapta ).
Pentru semnificaţia semnelor/simbolurilor stelare de pe mondele bosporane a fost găsită o
dublă explicaţie în funcţie de nominalul emisiunilor pe care se regăsesc. În cazul emisiunilor
de bronz ale regatului bosporan din vremea lui Sauromates II ( 172-211 dChr )231 steaua are
rolul de marcă de valoare în indicarea nominalului. mărcile de valoare având următoarele
232
simboluri: MH,
,
, și
. Valorile asociate mărcilor fiind după cum urmează:
MH sesterț,
dublu sesterț,
indica valoare de 3 sesterti,
pentru valoarea de un
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BMC XIII, pg. XXXIV, până la Sauromates II monedele regatului bosporan sunt marcate cu
numerale H, IB, KΔ, și MH, ce indică valorile de 8, 12, 24 și 48 noummia.
232
ibidem, unde pentru asocierea între simbol şi valoare este citată lucrarea lui Th. Mommsen,
Histoire de la Monnaie Romaine III, pg. 19 (nota 3) şi pg. 294.
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denarius iar
pentru dublu denarius233. În perioada 193-210 dChr regatului bosporan
emite nominaluri de bronz doar cu valorile de un sesterț ( MH ), un denar ( ) și un dublu
denar (
).
În cazul staterilor ( de aur sau electrum ) bosporani steaua și alte semne cu apariții
episodice ( trident, lună, pasăre, cunună, rozete, puncte sau litere ) au o semnificație
abstractă aflată în legătură cu evenimente sau situații ( spre ex. tridentul face trimitere la
descendența regilor bosporani din Poseidon). Aceste semne monetare sunt frecvente pe
emisiunile regatului bosporan din vremea lui Eupator ( 155 – 171 dChr ) şi Sauromates II (
172 – 211 dChr)234.

Asocierea între semnele monetare, valoarea nominală şi dimensiunile emisiunilor bosporane
de bronz pentru Sauromates II 235
.
Dar ce semnificație ar fi putut avea acest gen de semne monetare (mărci) la Histria?
În primul rând remarcăm că steaua ( în cele trei variante ale sale cu: opt, şase şi patru raze
), de pe emisiunile histriene, se află pe aversul monedei și nu pe revers ca în cazul
emisiunilor regatului bosporan. Ca urmare putem spune că steaua este asociată efigiei
imperiale ( la fel ca în cazul staterilor bosporani ). La emisiunile din prima serie cronologică
233

Butcher 1988, pg. 34. Sistemul roman este confirmat sub Gallienus și la Sinope în Paphlagnia unde
unde monedele de bronz sunt marcate cu
(= denarius ).
234
Minns 1913, pg. 633.
235
Pentru emisiunile bosporane Sauromates II au fost trecute valorile de minim şi maxim ale
nominalurilor (indiferent de tipul emisiunii ) aşa cum figurează în baza de date „MOHETБI БOCПOPA”
.
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pentru Septimius Severus ( cca 193-198 dChr ) avem simblouri stelare cu opt şi şase raze iar
la emisiunile din a doua serie cronologică ( cca 198-209 dChr) doar ”stele” cu patru raze236.
Cum pe monedele histriene ” steaua” apare doar pe emisiunile de nominal mare cea mai
facilă explicaţie ar fi că acest simbol se află în legătură cu valoarea nominală a monedei.
Dar cum la unele din emisiunile pentru Septimius Severus din prima serie (SS-S1T2 şi SSS1T5 ), pe revers avem prezent şi semnul specific al valorii de cinci assaria (Є), ar însemna
că atelierul monetar histrian a aplicat monedelor sale din prima serie pentru Septimius
Severus un dublu standard de valoare: cinci asaria (Є) în sistemul provincial tipic237 sau
valoarea de un denar în sistemul monetar bosporan.
Interesant este că steaua nu apare pe una din emisiunile primei serii pentru Septimius
Severus (SS-S1T3) și pe emisiunile histriene contemporane seriei 1 Septimius Severus, de
nominal mare, pentru Iulia Domna (JD-S1T1 și JD-S1T2) și ( poate ) pe emisiunea de
nominal mare pentru Geta contemporană cu seria 2 histriană pentru Septimius Severus238 .
Emisiunea pentru Iulia Domna - JD-S1T2 folosește aceiaș ștanță de revers cu emisiunea
pentru Septimius Severus - SS-S1T3.
Comparând emisiunile bosporane ( simboluri asociate şi dimensiuni )239 cu cele histriene
remarcăm o plajă comună a pieselor bosporane cu valoarea de dublu denar (având
simbolurile asociate
) cu cele histriene ce au prezent simbolul stelar (
Fapt ce complică un pic lucrurile.

).

Dacă privim simbolul stelar de pe emisiunile primei serii histriene ca simbol de valoare ar
rezulta următoarea echivalență: 1 denar (bosporano-histrian , ) = 5 assaria (adică 1 și
1/4 sesterți ) iar sub raport ponderal: 1 denar histrian ( , ) = 2 denari bosporani (B )
ceea ce nu prea face sens. Acest amestec de nominaluri nemaiântâlnit și lipsa unei logici de
reprezentare a simbolurilor ne îndeamnă să credem că pe emisiunile primei serii cronologice
histriene pentru Septimius Severus steaua ( cu 6 sau 8 raze ) nu este un semn de valoare ci
are un rol similar cu al stelelor sau al celorlalte semne asociate efigiei imperiale de pe staterii
bosporani.
„Stele” cu șase raze apar asociațe efigiei lui Septimius Severus pe reversul staterilor
bosporani la emisiunile din anii 194/195240, 195/196241 și 196/197242; iar cu opt raze la
emisiunile din anii 197/198243, 209/210244 și 211-212245 și la cele cu dublă efigie pe revers (
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Observaţia se referă doar la piesele din catalogul acestei lucrări aflate într-o stare suficient de bună
cât să permită observarea corectă a numărului de raze.
237
Varbanov 2005, pg. . Monede provinciale de cinci asaria (Є) încep să fie emise în Moesia Inferior
începând cu Septimius Severus.
238
În cazul emisiunii de nominal mare pentru Geta (G- S1T1 ), contemporană cu seria 2 pentru
Septimius Severus, starea de conservare nu permite din păcate stabilirea cu certitudine a prezenței
sau absenței simbolului stelar.
239
Este vorba de arhiva de monede bosporane „MOHETБI БOCПOPA” (11537 monede ) disponibilă
on-line la adresa bosporan-kingdom.com.
240
MOHETБI БOCПOPA nr. 572-4319.
241
loc.cit. nr. 573-4307.
242
loc.cit. nr. 574-4158.
243
loc.cit., nr. 575-4824.
244
loc.cit., nr. 585-4250.
245
loc.cit., nr. 628-4012.
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Septimius Severus împreună cu Caracalla) din anii: 198/199246 și 206-207247. Observăm că
staterii bosporani cu simbol stelar sunt emiși în chiar anii de emitere ai seria histriană 1
pentru Septimius Severus ce are asociată efigiei imperiale simbolul stelar cu șase și opt raze
. Emisiunile mai târzii de sateri bosporani cu simbol stelar cu opt raze ( cele de după anul
209 dChr ) nu-și au corespondență cu emisiuni histriene pentru că după anul 209 pe
monedele histriene nu mai avem simboluri nici un fel de simbol stelar prezent, iar emisiuni
histriene cu dublă reprezentare imperială ( efigia lui Septimius Severus pe avers și Caracala
pe revers ) nu avem decât în anul 198 ( cel târziu 199 pChr)248. Cronologia confirmă astfel
semnificația comună a simbolului stelar pe monedele histriene ale primei serii Septimius
Severus și pe staterii boporani, simbolul stelar nefiind în acest caz o marcă de valoare ci un
semn abstract asociat efigiei împăratului.
Așa se explică cel mai probabil și absența stelei asociate efigiei Iuliei Domna ce nu apare pe
emisiunile bosporane și prin urmare nu a fost asociată cu simbolul stelar indiferent de ce
semnifică el în realitate pe staterii bosporani.

Asocierea între semnele monetare de pe avers şi revers şi dimensiunile emisiunilor histriene
pentru Septimius Severus din primele două serii cronologice dedicate acestuia.

Dar odată cu seria cronologică histriană 2 pentru Septimius Severus, se constată sub raport
ponderal atât o scădere a greutăţii generale a monedelor ( toate emisiunile cunoscute ale
246

loc.cit., nr. 576-4636.
loc.cit., nr. 583-4734.
248
A se vedea în prezenta lucrare subcapitolul: „Despre monedele histriene cu revers dedicat
împăratului sau familiei sale. a.Monedele din prima serie histriană pentru Septimius Severus”.
247
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seriei fiind de nominal mare ) cât şi înlocuirea simbolurilor stelare cu 8 sau 6 raze, prezent pe
aversul emisiunilor seriei 1, cu un al treilea semn „stelar” cu doar 4 raze ( posibil cu patru
raze și două puncte în cazul emisiunii SS-S2aT1 ). Pe revers emisiunilor seriei nu mai avem
prezent simbolul de valoare pentru cinci assaria (Є) . Acest fapt ce ne face să credem că
steaua cu patru raze de pe aversul emisiunilor seriei II Septimius Severus ar avea de
această dată rol de marcă de valoare similar cu cel de pe emisiunile de bronz bosporane. În
acest caz „steaua” de pe aversul emisiunilor histriene indicând valoarea de 1 denarius în
sistem bosporan, deși ponderal piesele seriei histriene 2 pentru Septimius Severus se află în
plaja de greutate a monedelor bosporane cu valoarea de dubludenar.. Oricum bivalența
semnificație simbolului stelar pe emisiunile histriene ( simbol cu semnificație abstractă
asociat efigiei imperiale în cazul seriei cronologice 1 și marcă de valoare în cazul seriei 2 )
arată atașarea progresivă și profundă a monetăriei histriene la simbolistica și sistemul
monetar al monetăriei bosporană ( poate mai puțin în ceea ce privește valorile ponderale
pentru nominalurile asociate249) în perioada cca 193 – 209 dChr.
Interesanta legătura creată de aceste mărci/semne monetare între monetăria histriană şi
cea bosporană este confirmată şi de alte elemente, unele cât se poate de clare şi vizibile iar
altele mai subtile și prin urmare cu o doză de probabilitate mai mare.
În categoria elementelor concrete, ce confirmă strânsa legătură între emsiunile bosporane
şi cele histriene din seria cronologică I şi II pentru Septimius Severus, notăm două
particularităţi în maniera de scriere a legendei. Pe monedele histriene cu revers dedicat
numirii lui Caracalla ca August ( SS-S1T2 şi SS-S1T5 ) omega este scris în forma cursivă ω,
această grafie necunoscută pe nici o emisiunile histriene de epocă romană este însă
asemeni grafiei acestei litere pe emisiunile bosporane.

1. Omega ( Ω ) scris cursiv ( ω ) pe emisiunea histriana SS-S1T5 (stânga sus) și pe
o emisiune bosporană ( stânga jos). 2. Scriere cu caractere globulare pe monede
histriene din perioada 198-209 dChr (dreapta sus) și pe monede bosporane din
aceiaș perioadă (dreapta jos).
249

Emisiunile histriene fiind ca greutate peste cele bosporane.
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La seria 2 histriană pentru Septimius Severus literele legendei sunt realizate prin puncte
unite între ele, fapt ce face ca acestea să aibă terminaţii globulare şi un aspect specific.
Maniera tehnică este identică cu cea folosită la gravarea legendei monedelor contemporane
ale regatului bosporan emise pentru Sauromates II250 . Mai mult decât atât este, aşa cum am
mai arătat, un procedeu tehnic folosit de atelierul histrian pentru o perioadă scurtă de timp,
fiind vorba de chiar perioada de emitere a serie II Septimius Severus (cca 198 – 209 dChr ).
Aceste constatări duc la următoarele întrebări: la Histria avem acum un gravor itinerant
bosporan ( care execută ştanţe monetare având multiple elemente comune cu cele
bosporane)? Sau Histria se află acum într-o conjunctură geopolitică locală ce o situează întro relație directă cu regatul bosporan?
Având în vedere că emisiunile histriene ce conţin „elemente bosporane” ( stele asociate
efigiei imperiale, litera omega sub forma ω , caractere cu terminaţii globulare ) se întind pe
două serii cronologice ( mult diferite stilistic ) devine clar că nu poate fi vorba doar de simpla
prezenţă a unui ipotetic gravor itinerant bosporan și implicit răspunsul în cazul celei de a
doua întrebari devine unul pozitiv.
Dacă mai adăugăm în această analiză şi faptul că atelierul histrian renunţă acum la politica
sa conservatoare, de emitere doar a unor tipuri de revers consacrate, în favoarea emiterii
unor reversuri dedicate împăratului sau familiei imperiale, devine oarecum evident că o
schimbare politică are loc în acest moment la Histria. Cel mai probabil fiind vorba de un
control al regatului bosporan exercitat asupra cetăţii noastre între anii 193-209 dChr .
Privind lucrurile în această lumină un alt element prezent pe unele monede histriene emise
în această perioadă îşi poate găsi explicaţia. Este vorba de acel misterios sigma lunar cu
punct inclus aflat de regulă la începutul legendei ( emisiunea pentru Caracalla C-S1T1 (
datată în 198-204 dChr ), emisiunile aşa zis „pseudo-autonome” PA-T3-V2 şi PA-T3-V3 (
datate tot în 198-204 dChr ) şi posibil pe emisiunea pentru Geta G- S1T2V1 ( 198-209 dChr).
În situația unui control bosporan exercitat asupra monetăriei histriene semnul ar putea fi
abrevierea numelui regelui Sauromates II.

250

Unele emisiuni ale lui Sauromates II ( 172-211 dChr) cu avers dedicat lui Commodus par a avea o
altă manieră de gravare a legendei (Anokhin 570v ).
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Emisiune bosporană ( dubludenar ) pentru Sauromates II având pe revers Aphrodita șezând
pe tron iar în câmp dreapta nelipsitul portet imperial al lui Septimius Severus.
Atât emisiunile histriene cu revers dedicat familiei imperiale cât şi misteriosul semn ce-l
presupunem a fi abrevierea numelui regelui Sauromates II se înscriu perfect în ideea de
loialitate și supunere față de statul roman afişată de regatul bosporan pe monedele sale în
această vreme. Chipul împăratului roman se regăsește pe mai toate reversurile emisiunilor
bosporane. Prezenţa abrevierii numelui regelui bosporan doar pe emisiunile „pseudoautonome” sau pe cele dedicate fiilor împăratului îşi găseşte bine locul în această politică de
prudenţă bosporană ce menajează sensibilităţile propagandistice romane şi imaginea
impăratului251. Ca urmare acest presupus semn propriu regelui bosporan Sauromates II
apare doar pe emisiuni histriene de valoare mijlocie şi mică, emisiuni care nu au pe avers
efigia împăratului titular Septimius Severus.
Dar care au fost evenimentele probabile ce ar fi putut aduce Histria sub influenţa/controlul
regatului bosporan în primii ani ai domniei lui Septimius Severus? Răspunsul trebuie căutat
în evenimentele anul 193 dChr rămas în istorie ca „anul celor cinci împăraţi”. Acum este
momentul în care o bună parte din principalele evenimente ale imperiului se desfăşoară în
răsărit, în vecinătatea bazinulul Mării Negre.
O scurtă trecere în revistă a principalelor evenimente ale anului 193 dChr252 nu poate decât
să ajute la înțelegerea tabloului general al zonei pontice în acest moment.
La 1 Ianuarie 193 are loc asasinarea împăratul Commodus . Soldații din Roma îl numesc
pe Publius Helvius Pertinax iar după 67 de zile, la 28 Martie, este asasinat și acesta de către
garda pretoriană. Tronul imperial va fi scos la licitație de garda pretoriană criminală.
Câștigătorul licitației este Didius Iulianus care devine astfel noul împărat. Armatele din
provincii numesc și ele împărați: Albinus în Brittania, Septimius Severus în Pannonia și
251

Numele complet al lui Sauropates II oglindeşte perfect aeastă politică: Tiberius Julius Sauromates
II Philocaesar Philoromaios Eusebes ( Tiberius Julius Sauromates II, iubitor al Romei, iubitor al
Cezarului, cel mai pios. Sursă wikipedia (http://en.wikipedia.org/wiki/Tiberius_Julius_Sauromates_II ).
252
Pentru desfăurarea evenimentelor anului 193dChr a se vedea Dio Cassius, cărțile LXXIII și LXXIV.
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Pescenius Niger în Syria. Severus îl atrage de partea sa pe Albinus numindu-l Caesar, iar
apoi „după ce-a adus sub ascultarea sa toate orașele europene <din Tracia>, afară de
Bizanț, grăbi spre atacul Romei, fără să depună nici o clipă armele”253. La 66 de zile de la
asasinarea lui Pertinax ( 1 Iunie 193 dChr) garda pretoriană îl asainează și pe Iulianus și-l
numește împărat pe Severus, ce deja se găsea, însoțit de armata sa, la porțile Romei. După
ceremonia de consacrare a lui Pertinax în rândul nemuritorilor Severus pornește cu armata
împotriva lui Pescenius Niger.
În acest timp Pescenius Niger, declarat împărat la Antiochia în Syria, cere sprijinul regilor
parților, armenilor și atrenilor. Regele armenilor își declară o neutralitate binevoitoare lui
Niger, iar parții și atrenii îi acordă sprijin direct. Niger însoțit de armata se deplasează inițial
spre Byzantion iar apoi spre Perinthos cu scopul de a zădărnicii trecerea lui Septimius în
Asia. Între armatele celor doi pretendenți au loc ciocniri aproape de Cyzic soldate cu victoria
lui Severus. În urma acestei confruntări câștigate de Severus Nicomedia trece de partea lui
iar Nicaeea de partea lui Niger. La sfârșitul lunii Decembrie 193 în mijlocul defileului dintre
Niceea și Cius254 are loc o nouă luptă unde Niger este din nou înfrânt și se retrage în
Antiochia. Severus străbate cu mare iuțeală Bithynia și Galatia pătrunzând în Cappadocia
ajungând la strâmtoarea din Munții Taurus cunoscută sub numele de Porțile Ciliciene pe care
cu ajutorul providenței reușește să o străbată. În Mai 194 dChr urmează marea bătălia de la
Issos unde are loc înfrângerea definitivă a lui Pescenius Niger. La puțină vreme Antiochia se
predă armatelor lui Severus iar Niger fuge spre Eufrat dar este prins și decapitat de
urmăritori. Capul său va fi trimis și expus în fața Byzantionului care rezistă încă asediului
armatelor lui Severus, datorită fortificațiilor puternice, a bunei poziții geografice, dar și a
ajutorului extern: „nu-i mai puțin adevărat că unele corăbii, încărcate cu mărfuri, deși se
prefăceau că rezistă, se lăsau de bună voie capturate de bizantini (Cassius Dio, LXXIV, 12)
”. Byzantionul va fi cucerit de aramatele lui Severus până la sfârșitul anului 195 dChr.

253
254

Ibidem, LXXIII, 15.
Ibidem, LXXIV,6.
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În acest timp în Nordul Mării Negre au loc alte evenimente ce prezintă interes pentru
discuția noastră. Dintr-o inscripţie găsită la Tanais aflăm că, în 193 dChr, Sauromates II (
regele bosporului ) întreprinde o victorioasă campanie militară contra Sciţilor şi triburilor
Sirachi, prin care supune tărâmul Tauric şi face marea sigură pentru transportul corăbiilor ce
merg în Bithynia 255.
Inscripţia este deosebit de interesantă şi pentru amintrea legăturii navale cu Bithynia.
Menţionarea acestei provincii nu este cu siguranţă una întâmplătoare, mai ales în acel
moment (anul 193 dChr ) când în Bithynia au loc (așa cum am văzut mai sus ) o parte din
principalele episoade ale luptei dintre Pescenius Niger şi Septimius Severus pentru tronul
imperial.

255

Minns 1913, pg. 606. Inscripția în discuție fiind CIRB 1237 (CIRB = Corpus inscriptionum regni
Bosporani ).
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Regatul Bosporan pe hartă a Imperiului Roman la anul 117 dChr.
Că regele Sauromates II, în conflictul dintre cei doi împăraţi romani, este de partea lui
Septimius Severus ( sau mai bine spus nu este în tabăra lui Pescennius Niger) o
demonstrează, în contextul vremurilor, atât emiterea de stateri încă din anul 193 - 194 dChr (
anul ԛ Y = 490 BE ) având pe revers chipul lui Septimius Severus, cât mai ales continuarea
netulburată a domniei și după finalul confruntării dintre cei doi pretendenți la tronul imperial ,
până la moartea sa ( probabil din cauze naturale) în anul 210/211 dChr.
Dar cum ar fi putut ajunge Histria, cetate cu statutul de civitas libera et immunis256 în cadrul
provinciei romane Moesia Inferior, în sfera de influență sau cel mai probabil chiar sub
controlul regatului bosporan?
Trei situații ipotetice posibile pot fi construite pe baza evenimentelor cunoscute.
În primul scenariu Sauromates II în cadrul acțiunii sale pontice din anul 193 dChr, de
supunere a spațiului Tauric și securizare a Pontului Euxin, profitând de situația din imperiu își
extinde influența/controlul și asupra Histriei. Dar pare imposibil de crezut ca Sauromates II (
în calitatea sa de rege clientelar al Romei ) să fi atins zona litoralului vest pontic şi cetăţile ce
făceau parte din provincia romană Moesia Inferior într-o acțiune independentă.
Al doilea scenariu se leagă de sfârșitul confruntării dintre Severus și Niger. Histria ar fi
putut face parte acum din orașele „pedepsite” de Severus, cu pierderea autonomiei, pentru
participarea la o alianță pro-Niger. Cetatea noastră, în acest context, ar fi fost pusă sub
256

Poleis 2013, Florian Matei-Popescu, Statutul juridic și teritoriul Histriei în epoca romană, pg. 204 și
concluziile de la pg. 226.
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autoritatea regatului clientelar bosporan, regat aliat lui Septimius Severus, care în acest fel ar
fi fost recompensat pentru loialitate și sprijin.
Soarta cetăţii histriene la sfârşitul confruntării, devine în acest scenariu asemănătoare cu a
altor cetăţi ce s-au aflat de partea lui Niger: „Bizanţul îşi pierdu [ cu acest prilej ] amfiteatrele,
băile publice, tot ce avea mai frumos şi mai de preţ şi, sub forma unui biet sat, trecu în
stăpânirea perinthienilor, împărtăşind soarta Antiohiei, care a fost preluată de cetatea
Laodiceei”257. Din Istoria Augustă ( Severus 9 ) aflăm că represaliile lui Septimius Severus
nu s-au oprit doar la pedepsirea Bizanţului şi a Antiohiei ci „a pedepsit cu cruzime pe mulţi
din cei care urmaseră pe Niger, exceptând tagma senatorială, şi un număr mare de oraşe
care fuseseră de partea acestuia au fost supuse unor vexaţiuni şi neplăceri”.
Practica pedepsirii unor oraşe greceşti ( ce au fost ostile părţii învingătoare în cadrul
confruntărilor interne romane ), prin pierderea autonomie proprii sau a unor teritorii deţinute
şi punerea sub o altă autoritatea, este veche în imperiul roman. Astfel Augustus cedează
laconienilor teritoriul cuprins între Thalamai şi Pephnos până la Gerenia şi dumbrava Nape (
ce aparţinuse messenienilor ) . Faptul are loc după lupta de la Actium (31 aChr ) când
laconienii s-au aflat de partea lui Augustus în vreme ce messenienii s-au găsit în tabăra lui
Marcus Antonius258. Un alt citat din Pausanias259 este şi el relevant în acest sens: „Cetatea
Thuria a fost dată de Augustus în stăpânirea lacedemonienilor din Sparta. Asta pentru că
atunci când Marcus Antonius, care era şi el roman, s-a războit cu Augustus, messenienii ca
şi ceilalţi greci au trecut de partea lui Antonius, de vreme ce lacedemonienii erau de partea
lui Augustus. Din pricina aceasta, el i-a pedepsit pe messenieni şi pe ceilalţi, care s-au ridicat
împotrivă-i, pe unii cu mai puţină, pe alţii cu mai multă severitate”.
În ultimul scenariu cedarea controlului asupra Histriei, cetate cu statutul de civitas libera et
immunis aflată în teritoriul roman, regatului clientelar bosporan ( deși poate părea la o primă
privire absurdă ) s-ar datora unei decizii strategice a împăratului Septimius Severus.
Punerea Histriei ( în definitiv o mică cetate neânsemnată pentru imperiu aflată la marginea
granițelor sale ) sub controlul regatului bosporan putea fi un gest de bunăvoință imperială
menit să asigure atât securitatea în zonă cât și un aliat fidel. Prezența bosporanilor, aliați de
nădejde ai romanilor în general și ai lui Septimius Severus în particular, la gurile Dunării nu
putea fi decât de bun augur în contextul vremurilor, întărind apărarea provinciei Moesia
Inferior ( de unde fuseseră dislocate principalele forțe militare, legiunile I Italica și XI Claudia,
pentru războiul cu Pescennius Niger). Asta și în condițiile în care armata romană s-a găsit și
în perioada următoare încleștată în confruntări interne ( războiul cu Albinus din 196 – 197
dChr ) și externe ( războiul parthic din 197 dChr260 ).
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Herodian, Cartea a III-a, cap. VII.
Pausanias, Cartea a IV-a, 1, a se vedea şi explicaţiiile de la nota de subsol 1.
259
Pausanias, Cartea IV-a, 31.
258
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Emisiuni romane din anul 193 dChr care celebrează legiunile participante alături de
Septimius Severus la luptele contra lui Pescennius Niger. În stânga emisiunea ( RIC 3 )
amintind Legiunea I Italica iar în dreapta emisiunea ( RIC 12 ) cu numele Legiunii XI
Claudia261.

Prezența bosporană la Histria în aceea perioada ar face parte dintr-un abil plan strategic, a
lui Septimius Severus, de asigurare a unui aliat de nădejde ( răsplătit cu controlul politic și
foarte probabil economic al cetății noastre ) și de securizare a flancului nord-estic atât prin
ținerea sciților ocupați ( în acest timp Sauromates II se găsea lansat într-un lung război cu
sciți din vecinătate262), cât și prin asigurarea pazei efective a zonei pontice din apropierea
gurilor Dunării de către regatul bosporan. Prezența bosporană ar umple într-un fel golul
militar din Moesia Inferior lăsat de dizlocarea celor două legiuni mai sus amintite în Asia
Mică.
Momentul teoretic cel mai probabil când are loc cedare controlului asupra Histriei ar putea fi
situat înaintea campaniei contra lui Niger, deoarece la această campanie participă și cele
două legiuni moesice ( I Italica și XI Claudia ). Ulterior prezența bopsorană fiind menținută în
vederea campaniei contra lui Albinus, pentru care, Severus „puse ordine în Orient așa cum i
se păru mai bine și mai avantajos pentru el”263. Asta în condițiile în care situația descrisă de
Herodian la sfârșitul confruntării cu Niger nu este una tocmai strălucită: „(...) soldații fugari
(din armata lui Niger) trecuseră Tigrul, refugiindu-se de groaza lui ( Septimius Severus)
printre neamurile barbare, Severus îi atrase din nou, dând o amnistie generală. Cu toate
acestea nu izbutii să-i readucă pe toți. Numărul celor refugiați pe teritoriul străin era foarte
mare”264. În Vestul imperiului Clodius Albinus „făcea prea mult caz de calitatea lui de cezar,
desfășurând un lux cu adevărat împărătesc și (...) mulți dintre reprezentații de frunte ai
senatului întrețineau cu el o corespondență directă și secretă, în care-l îndemnau să vină la
Roma, în lipsa lui Severus”265.
Mai mult în toamna anului 196 dChr Clodius Albinus se proclamă împărat și trece cu armata
sa din Brittania în Galia. Ca urmare Severus pornește în fruntea armatei sale contra lui
Albinus, trimițând un alt corp de armată cu misiunea de a ocupa trecătorile din Alpi și de a
păzi punctele de legătură cu Italia266.
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Sursă foto sit-ul www.wildwinds.com .
Minns 1913, pg. 606.
263
Op.cit, cap. V.
264
Herodian, cartea a III-a, capitolul IV.
265
Ibidem, capitolul V.
266
Ibidem, capitolul VI.
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Practic Severus trebuia să lupte simultan pe trei fronturi împărțindu-și astfel efectivele. În
aceste condiții Severus avea nevoie de sprijin și de liniște la fruntariile de nord-est ale
imperiului iar regatul bosporan era actorul local ce putea asigura asta.
Oricum control bosporan asupra cetății noastre nu durează mult dacă avem în vedere
revenirea atelierului monetar histrian, odată cu seria cronologică 3 pentru Septimius
Severus, la politica sa tradiţionalistă sub aspect tipologic monetar. Odată cu emisiunile seriei
histriene 3 pentru Septimius Severus ( 209-210 dChr ) sau pe cele contemporane pentru
ceilalți membrii ai familiei ) nici un element bosporan ( stele asociate efigiei imperiale, litera
omega în formă cursivă ( ω ) , caractere cu terminaţii globulare, misteriosul semn sigma cu
punct inclus - ) nu se mai regăseşte pe monedele histriene. Mai mult decât atât, încă de la
emisiunea SS-S2aT1 ( ce pare a fi o emisiune de trecere de la seria cronologică 2 la seria 3
) vechea „stemă” a Histriei „vulturul de mare pe delfin” reapare în câmpul reversului unei
monede dedicate chiar împăratului. Am fi foarte tentaţi să credem că prezenţa vulturului de
mare pe delfin, în acest context, este un simbol al recăpătării autonomiei cetăţii în cadrul
imperiului, a acelui statut de civitas libera et immunis.

Tyche având alături vulturul de mare pe delfin pe emisiuni dedicate lui Septimius Severus din
seria de tranzitie 2a ( stânga ) şi din seria 3 ( dreapta ).
Privite astfel emisiunile histriene cu revers dedicat împăratului capătă o dimensiune a
semnificaţiilor ce generează conexiuni la un nivel regional mai larg. Dar pentru lămurirea pe
depin a semnificaţiei legăturilor între cele două monetării, histriană şi bosporană, şi a
raportului politic dintre cele două entităţi statale este nevoie şi de aportul altor izvoare. Este
o direcţie de analiză ce urmată va aduce cu siguranță interesante concluzii în viitor.
Monedele cu revers dedicat împăratului şi familiei acestuia din primele două serii monetare
histriene pentru Septimius Severus prezintă un interes aparte iar studiul lor, departe de a fi
epuizat, poate oferii importante răspunsuri atât în ceea ce priveşte istoria Histriei cât și a
întregii zone pontice.
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Abrevieri folosite în catalog

Sistemul de codare din coloana 1 urmăreşte următorul tipar: numele împăratului ( H pentru
Hadrian, AP Antoninus Pius, COM Commodus, CRI Crispina, SS Septimius Severus, ID
Iulia Domna, C Caracalla C-ID Caracalla şi Iulia Domna, G Geta, E Elagabalus, SA Severus
Alexander, IM Iulia Mammaea, GOR pentru Gordian III, GIII-T Gordian III şi Tranquillina, TR
Tranquillina, PA pentru pseudo-autonome şi CMH pentru contamărcile histriene de epocă
romană ) – Seria numărul ( S1, S2 etc ) este seria cronologică din care face parte moneda,
Tipul ( T1, T2, etc ) – fiecare tip monetar al unei serii este numerotat, iar acolo unde sunt mai
multe variante la acelaş tip din aceiaş serie sunt numerotate şi variantele (V1, V2, V3 etc ).
Spre exemplu:
SS-S5T1V2 se decriptează prin: Septimius Severus, seria cronologică 5, tipul 1 (al seriei 5)
varianta 2 ( a tipului 1).
G-S2T3 – Geta, seria cronologică 2, tipul 3 ( al seriei 2).
Semne de despărţire în cadrul legendelor:
„ - ” când este despărţit cuvântul în cadrul legendei dar în acelaş plan
„ / ” când este despărţit cuvântul în cadrul legendei dar după semnul „ / ” continuă in
alt plan ( de regulă în exergă )
„[A]” literă lipsă dar cunoscută din legendele unor monede histriene.
„[...]” litere lipsă şi necunoscute ( chiar dacă în unele cazuri uşor de bănuit ).
„(C?)” întregire propusă ( dar nesigură )
Referinţele ( notele de subsol ) – cele aflate în catalog în coloana cu descrierea aversuluise referă la moneda din fotografia ataşată catalogului ce ilustrează aici tipul ( sau varianta )
respectivă. Cele aflate în coloana ce descrie reversul tipului sau variantei respective ( ultima
coloană din dreapta ) se referă la alte piese similare anterior publicate sau aflate în alte
colecţii.
Pentru descrierea tipului de revers „Teos Megas”267 am folosit expresia „Marele Zeu călare”
urmată de individualizările emisiunii respective ( direcţia de deplasare, obiecte purtate sau
aflate în câmpul monetar, etc ).
Fotografiile ce ilustrează catalogul nu respectă dimensiunile fizice ale monedelor și ca
urmare în evaluarea emisiunilor trebuie avute în vedere datele tehnice din caseta cu
descrierea aversului.

267

A se vedea capitolul II şi în special subcapitolul - „Marele Zeu călare” în arta monetară histriană.
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“Pseudo-autonome”

Grupa A .
AV. Apollon pe omphalos.
RV. Dionysos
Datare: sec II dChr.
Apollo nud pe omphalos spre stânga, în
mâna dreaptă săgeată (?) iar mâna stânga
PA-T1-V1 sprijinită pe o liră.
AE 3,90g 268.
Datare: 138-161 dChr.

IC I ( legendă orizontală în partea
de sus a reversului la stânga şi la
dreapta capului )

PA-T1-V2 Apollo nud pe omphalos spre stânga, în
mâna dreaptă ramură, iar mâna stânga
sprijinită pe o liră sau tripod.
AE269

IC I ( legendă orizontală în partea
de sus a reversului la stânga şi la
dreapta capului )

Dionysos în picioare spre stânga,
ţinând thyrsos cu mâna stângă şi
kantharos în mâna dreaptă. În stânga
panteră

Dionysos în picioare spre stânga,
ţinând thyrsos cu taenia în mâna
stângă şi kantharos în mâna dreaptă.
În stânga panteră cu capul spre
stânga.

ICTPIA-NΩN
PA-T2-V1 Apollo nud pe omphalos spre stânga, în
mâna dreaptă ramură , iar mâna stânga
sprijinită pe o liră sau tripod.
AE270

268

Dionysos în picioare spre stânga,
ţinând thyrsos cu taenia (foarte
subţire) în mâna stângă şi kantharos
în mâna dreaptă. În stânga panteră
cu capul întors(?).

SNG IX, plate IX, 264, dar în descrierea reversului în loc de liră este trecut un tripod ( „Obv. Apollo
seated l. On omphalos; to r., tripod.”). Este citat Triantaphyllou ( 1905 ).
269
270

Monedă vândută de “First Auction”, nr. 510 în catalog.
Monedă vândută de “First Auction”, nr. 508 în catalog.
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Apollo nud pe omphalos spre stânga,
săgeată (? ) în mâna dreaptă,mâna stânga
sprijinită pe o liră.
AE 3,14g; 17,5mm271
PA-T2-V2 Datare: contemporană cu seria 2
Commodus 181-191 dChr.

ICTP[IH]NΩN
Dionysos în picioare spre stânga,
ţinând thyrsos cu mâna stângă şi
kantharos în mâna dreaptă. În stânga
panteră (?).

Grupa B
AV: Bust cu cască boeţiană
RV: Kerykeion
Datare: sec. II dChr.
Bust cu cască boeţiană spre dreapta.
AE 2,91g; 16mm272.

Kerykeion în mijloc, legendă verticală
la stânga şi la dreapta.

PA-T3-V1

Bust cu cască boeţiană spre dreapta.
AE 2,50g; 15mm273
271
272

IC
TP
OY

I(…?)PIH

Preda 1958, moneda nr. 6, pl. II, 7.

Vândută de Münzen & Medaillen GmbH (DE), licitaţia 16 din 19.05.2005, link direct către
monedă: http://www.acsearch.info/record.html?id=161925.
273
Preda 1958, moneda cu nr. 3 în catalog.
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Kerykeion în mijloc, legendă
orizontală la stânga şi la dreapta.
PA-T4-V1

Grupa C
AV: Bustul Athenei cu coif corintic.
Bust Athenei cu coif corintic spre dreapta.
OR 2,10g; 15mm274

IC (kerykeion)

I

Kerykeion cu taenia în mijloc,
legendă orizontală la stânga şi la
dreapta.

PA-T5-V1

Bustul Athenei cu coif corintic spre dreapta.
AE 3,86g; 19mm275.

ICTP - IHNΩN
Dionysos nud spre stânga, în mâna
dreaptă kantharos, din care toarnă
vin unei pantere aflate la picioare, în
mâna stânga thyrsos cu taenia.
AMNG 483, pl. III 7.

PA-T6-V1

Grupa D
AV: Zeul fluvial Istros.
IC-TPOC
Capul zeului fluvial Istros spre dreapta, cu
PA-T7-V1 barbă, purtând cunună.
AE 4,95g; 20,5mm276.

274

ICTPI-HNΩN
Hermes nud spre dreapta, cu pungă
în mâna dreaptă şi kerykeion în
mâna stânga.

Colecţia CBNB.

275

Vândută de „La Galerie Numismatique”, Auction IV, din 24 Noiembrie 2004, Lausane,
moneda cu nr. 320.
276

Colecţia CBNB.
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ICT-POC
Capul zeului fluvial Istros spre dreapta, cu
barbă şi coarne, purtând cunună.
AE2,45g; 15mm277.
Datare: primii ani ai domniei lui Septimius
Severus.

ICTPI-HNΩN
Vultur având cunună în cioc,
surmontând un glob.

PA-T8-V1

Grupa E
AV: Capul Athenei.
Datare: 198-209 dChr
Capul Athenei cu coif corintic spre dreapta.
AE 3,46g; 17mm278.

ICTPI - HNΩN
Dionysos nud spre stânga, în mâna
dreaptă kantharos, în mâna stânga
thyrsos. Kantharos-ul cu gura în jos.

PA-T9-V1

Capul Athenei cu coif corintic spre dreapta.
Contemporană cu seria 1 pentru Caracalla
277

ICTP-HNΩ

Colecţia Istvan Sandor, Petac, Sandor 2002, pg.103, nr. 2 în catalog ( monedele 1 şi 3 din catalog
identice).
278
Vândută de Münzen & Medaillen GmbH (DE), licitaţia 16 din 19.05.2005, link direct către
monedă: http://www.acsearch.info/record.html?id=115774 .
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Dionysos nud spre stânga, în mâna
dreaptă kantharos, în mâna stânga
thyrsos. Kantharos-ul cu gura în
sus.

(198-204 dChr).
AE 2,75g; 18mm279.

PA-T9-V2

ICTP-HN
Capul Athenei cu coif corintic spre dreapta.
Contemporană cu seria 1 pt. Caracalla (198204 dChr).
AE 2,74g; 17mm280.

PA-T9-V3

279
280

Colecţia Istvan Sandor în Petac, Sandor 2002, pg103, moneda nr. 6
idem, moneda nr. 7.
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Dionysos nud spre stânga, în mâna
dreaptă kantharos, în mâna stânga
thyrsos. Kantharos-ul cu gura în
sus.

Hadrian281 ( 117 – 138 dCHr )

H-T1

H-T2

AVERS

REVERS

AVTOKPAT | CЄBAC
Capul împăratului laureat, cu barbă scurtă
spre dreapta.
AE282 .

ICTPIH|NΩN

AYT KA... A∆PIANON
Capul împăratului spre dreapta.
AE283.

ICTPIHNΩN

Apollo în veşmânt lung, stând spre
dreapta, cu lira în mâna stângă
sprijinită pe o stelă ( coloană ).

Dionysos cu kalatos, spre stânga,
ţinând thyrosul şi turnând vin dintr-un
kantharos unei pantere aflate la
picioare.

281

Monedele histriene emise pentru acest împărat sunt cunoscute doar din lucrări de specialitate (
AMNG, Varbanov ) unde sunt descrise dar fără a avea fotografii asociate. Le-am prezentate şi aici dar
îndemnăm la reţinere în privinţa lor până la apariţia sau publicarea unor exemplare cu fotografii.
282
AMNG 484, descrierea este o traducere din amintitul catalog.
283
Descrierea reprezintă traducerea pentru Varbanov 593. Interesant este că acolo trimiterea este
făcută către AMNG 484 cu care este lesne de remarcat că nu are nici o legătură.
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Antoninus Pius ( 138-161 dChr )

AVERS
APT1V1

REVERS

[AYT KAI] A∆PIA ΛNTΩNЄI[NOC CЄB]284
Capul împăratului spre dreapta.
AE 4,37 g; 20 mm285.

IC-TPI ( legendă orizontală în câmp
sus )286
Marele Zeul Călare spre stânga
purtând cornul abundenţei între pieptul
zeului şi coama calului.

APT1V2

APT2V1

[...]NЄINO[...]
Capul împăratului spre dreapta.
AE 4,59 g; 19 mm287

ICTPI ( în exergă )

[AYT KAI A∆PIA ΛNTΩNЄINOC CЄB]
Capul împăratului spre dreapta.
AE 10,68g288

ICTPI
Asclepios întors spre stânga,
sprijinindu-se pe toiag cu şarpe
încolăcit la dreapta.

Marele Zeul Călare spre stânga
purtând cornul abundenţei între pieptul
zeului şi coama calului.
Varbanov 594.

284

Întregirea legendei: AYT KAI A∆PIA ΛNTΩNЄINOC CЄB aparţine catalogului Verbanov.
Deoarece ne exprimăm rezerve, pentru aceasta întregire, am trecut în catalog doar ce este vizibil pe
monedele prezente.
285
Vândută de Münzen & Medaillen GmbH (DE), licitaţia 16 din 19.05.2005, link direct către
monedă: http://www.acsearch.info/record.html?id=28247
286
Exemplarul descris în AMNG ( 485 ) are legenda ICTPIH [NΩN oben?]. Datorită acurateţii cu care
au fost făcute descrierile în AMNG presupunem că este vorba de o a treia variantă a emisiunii
histriene pentru Antoninus Pius.
287

Vândută de Münzen & Medaillen GmbH (DE), licitaţia 16 din 19.05.2005, link direct către
monedă:
http://www.acsearch.info/record.html?id=152387
288
SNG Greece, 1970, vol. I, pl.22, nr.801.
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Commodus

AVERS

REVERS

Seria 1 - 180-181 dChr

ΛYT•M•ΛYP•KOM ANTΩNINOC
Bustul imberb, laureat, drapat şi cuirasat al
împăratului spre dreapta.
AE 7,77 g289.

ICTPIHNΩ-N

ΛYT•M•ΛYP•KOM ANTΩNINOC
Bustul imberb laureat, drapat şi cuirasat al
împăratului spre dreapta.
AE 6,57g; 22 mm290.

ICTPHNΩN291

Vulturul de mare pe delfin.
AMNG 489.
Varbanov 602.

COMS1T1V1

Vulturul de mare pe delfin.
Varbanov 605292.

COMS1T1V2

289

Vândută de icollector.com, la data de 14 Ianuarie 2007, link direct către monedă:
http://www.icollector.com/ROMAN-COINS-BLACK-SEA-ISTROS-COMMODUS-AE_i6406278 .

290

Vândută de Münzen & Medaillen GmbH (DE), licitaţia 16 din 19.05.2005, link direct către
monedă: http://www.acsearch.info/record.html?id=152397 .
291
Forma de scriere ICTPHNΩN fără I este întâlnită şi în cazul emisunilor SS-S1T2 şi SS-S1T5 ( vezi
mai jos în catalog la Septimius Severus ), înclinăm spre o greşeală de gravare fără alte implicaţii.
292
La Varbanov legenda ICTPHNΩN ( fără I ) este menţionată la nr. 605 deşi în fotografia ce ilustreză
nr. 602 este vizibil clar tot ICTPHNΩN, probabil o greşeală de redactare.
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COMS1T2V1

COMS1T2V2

COMS1T3V1

ΛYT M ΛYP KOM ANTΩNINOC
Bustul imberb, laureat, drapat şi cuirasat al
împăratului spre dreapta.
AE 6 g; 22 mm293

ICTPI-HNΩN

ΛYT•M•ΛYP•KOM ANTΩNINOC
Bustul imberb, laureat, drapat şi cuirasat al
împăratului spre dreapta.
AE 6,97g294

ICTPIHN-ΩN

ΛYT M ΛYP KOM ANTΩNINOC
Bustul imberb, laureat, drapat şi cuirasat al
împăratului spre dreapta.
AE 4,77g; 21mm295.

B ICTPI-HN [...]

Marele Zeu călare spre dreapta.

Marele Zeu călare spre dreapta,
purtând corn al abundenţei ( între
pieptul zeului şi coama calului).

Demetra în picioare spre stânga cu
spice în mâna dreaptă şi făclie în
stânga.
AMNG 488 şi Histria III 671.

293

Monedă prezentată pe sit-ul „ancient Romanian coins” , link direct:
http://romaniancoins.org/romanianancientcoins/histria_commodus_calaret.html
294
Vândută de SIXBID.COM, licitaţia 1 din 01.12.2012, link direct către monedă:
http://www.sixbid.com/browse.html?auction=550&category=12331&lot=571093
295

Dimensiunile aparţin monedei publicate în Histria III, nr. 671 în catalog, fără fotografie sau desen.
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Seria 2 - 181-191 dChr

ΛY KAI M AV KOMO∆•C

ΛY KAI M AV • KOMO∆•C
Bustul ( cu barbă ), laureat, drapat şi cuirasat
al împăratului spre dreapta.
AE 12,9 g; 26 mm296.

COMS2T1V1

COMS2T2V1

ΛY KAI M AV • KOMO∆[•C]
Bustul ( cu barbă ), laureat, drapat şi cuirasat
al împăratului spre dreapta.
AE 12,83 g; 29 mm298.

ΛY KAI M AV KOMO∆•C
Bustul ( cu barbă ), laureat, drapat şi cuirasat
al împăratului spre dreapta
AE 9,99 g 25mm299

ICTPI-HNΩN
Zeu călare spre dreapta, cu coroană
murală ( şi bonetă frigiană?), mantie
şi obiect neidentificat în mâna
dreaptă297. Coloană / stâlp cu pasăre
la stânga cozii calului. Calul cu
piciorul anterior dreapta ridicat.

ICTPI-HNΩN
Kybela pe tron spre stânga, cu
coroană murală, ţinând patera în
mâna dreaptă, tambur sub mâna
stângă, leu ghemuit la picioare.

ICTPIH-NΩN ∆ ( în câmp dreapta
jos).
Apollo în veşmânt lung, cu capul spre
stânga, plectrum în mâna dreaptă iar
în mâna stângă liră sprijinită pe o
stelă.
AMNG 487.

COMS2T3V1

296

Monedă publicată cu date şi fotografii pe sit-ul www.wildwinds.com direct link
http://www.wildwinds.com/coins/ric/commodus/_istros_AE26_Moushmov_162.txt .
297
În descrierea de pe wildwinds.com Zeul poartă în mână o Victorie (Nike).
298
Vândută de Münzen & Medaillen GmbH (DE), licitaţia 16 din 19.05.2005, link direct către
monedă: http://www.acsearch.info/record.html?id=174448 .
299
Vândută de Münzen & Medaillen GmbH (DE), licitaţia 16 din 19.05.2005, link direct către
monedă: http://www.acsearch.info/record.html?id=92407 .
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Seria 2 - 181-191 dChr

COMS2T4V1

COMS2T5V1

ΛY KAI M KOM•∆•C

ΛY KAI M KOM•∆•C
Bustul ( cu barbă ), laureat, drapat şi cuirasat
al împăratului spre dreapta.
AE 7,86 g; 23 mm 300

ICTPIHNΩN

ΛY KAI M KOM•∆•C
Bustul ( cu barbă ), laureat, drapat şi cuirasat
al împăratului spre dreapta.
AE 7,60g301

ICTPIH-N-ΩN ∆ ( în câmp dreapta
jos).

Vulturul de mare pe delfin.

Apollon în picioare spre stânga cu
plectrum în mâna dreaptă, şi liră în
stânga sprijinită de o coloană.

Seria 2 - 181-191 dChr ΛY KAI M KOMO∆•C

COMS2T6V1

COMS2T7V1

ΛY KAI M [K]OMO∆•C
Bustul ( cu barbă lungă ), laureat, drapat şi
cuirasat al împăratului spre dreapta.
AE 5,54g; 22mm302.

ICTPIH-N-ΩN

[...] [M?] KOMO∆•C
Bustul ( cu barbă lungă ), laureat, drapat şi
cuirasat al împăratului spre dreapta.
AE 5,26g; 19mm303

ICT-PIH-NΩN

300

Marele Zeu călare spre dreapta, între
pieptul zeului şi coama calului obiect
neidentificat ( posibil corn al
abundenţei ).

Demetra sau Athena în picioare,
purtând chiton lung, suliţă în mâna

Vândută de Münzen & Medaillen GmbH (DE), licitaţia 16 din 19.05.2005, link direct către
monedă: http://www.acsearch.info/record.html?id=28248 .
301
Sutzu 1907, moneda nr. 3.
302
Vândută de Münzen & Medaillen GmbH (DE), licitaţia 16 din 19.05.2005, link direct către
monedă: http://www.acsearch.info/record.html?id=152390 .
303
Vândută de Münzen & Medaillen GmbH (DE), licitaţia 16 din 19.05.2005, link direct către
monedă: http://www.acsearch.info/record.html?id=92408 .
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stângă şi obiect neidentificat în mâna
dreaptă.

COMS2T8V1

ΛY KAI M KOMO∆•C
Bustul ( cu barbă ), laureat, drapat şi cuirasat
al împăratului spre dreapta.
AE 3,60g; 18mm304.

Seria 3 - 191-192 dChr

ICTPI-HNΩN
Dionysos în picioare spre stânga,
ţinând thyrsos cu mâna stângă şi
strugure sau vas în mâna dreaptă. În
stânga panteră spre stanga cu capul
spre dreapta.

AY KΛI Λ AVRH KOMO∆O(C?)

AY KΛI Λ AVRH KOMO∆O(C?)
Bustul ( cu barbă), laureat, drapat şi cuirasat
al împăratului spre dreapta. AE 21,02g305.

ICTPIHN

N

Marele Zeu călare spre dreapta, cu
coroană murală, mantie şi obiect
neidentificat în mâna dreaptă.

COMS3T1V1

304

RPC Online, link direct: http://rpc.ashmus.ox.ac.uk/coins/10518/ . Datare 188-192 dChr. De obţinut
permisiunea!
305
Vândută de Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün e.K., licitaţia 60 din 12.11.2012, link
direct către monedă: http://www.acsearch.info/record.html?id=615240 .
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AY KΛI Λ AVRH KOMO∆O(C?)
Bustul ( cu barbă), laureat, drapat şi cuirasat
al împăratului spre dreapta.
AE 26,16g; 30mm306 .
COMS3T2V1

Seria 3 - 191-192 dChr

COMS3T3V1

ICTPIH/N

N

Kybela pe tron spre stânga, cu
kalatos (?), ţinând patera în mâna
dreaptă, tambur sub mâna stângă,
leu aşezat la picioare.
AMNG 486.

AY KAI Λ KOMO∆OC

AY KΛI Λ KOMO∆OC
Bustul ( cu barbă), laureat, drapat şi cuirasat
al împăratului spre dreapta.
AE 6,29g307

I-CTPI[...]

AY KΛI Λ KOMO∆OC
Bustul ( cu barbă), laureat, drapat şi cuirasat
al împăratului spre dreapta.
AE 7,50g308

ICTPIAN

Vulturul de mare pe delfin.

N

Vulturul de mare pe delfin.

COMS3T3V2

306

Vândută de Münzen & Medaillen GmbH (DE), licitaţia 16 din 19.05.2005, link direct către
monedă:
http://www.acsearch.info/record.html?id=113390 .
307
Vândută de Münzen & Medaillen GmbH (DE), licitaţia 16 din 19.05.2005, link direct către
monedă:
http://www.acsearch.info/record.html?id=580104 .
308
Vândută de Auctiones AG, licitaţia 29 din 12.06.2003, link direct către monedă:
http://www.acsearch.info/record.html?id=152417 .
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Seria 4 - 192-193 dChr

COMS4T1V1

ΛY KΛI […] KOMO∆
Bustul ( cu barbă), laureat, drapat şi cuirasat
al împăratului spre dreapta.
AE 6,50g; 21mm309.

I TPIHNΩN
Vulturul de mare pe delfin.

Crispina ( 178 – 181/182)
CЄBACTH KPICΠINΛ
Bustul cu diademă şi coc, drapat, al
împărătesei spre dreapta.
AE 4,48g; 19mm310
CRIST1V1

309

ICTPI-HNΩN
Dionysos în picioare spre stânga,
ţinând thyrsos cu mâna stângă şi
strugure sau vas în mâna dreaptă. În
stânga panteră spre stânga cu capul
întors spre dreapta.
Histria III311.

Monedă prezentată pe sit-ul ancient Romanian coins, link direct:
http://romaniancoins.org/romanianancientcoins/histria2.html . O altă monedă de acest tip ( g, mm) în
colecţia CBNB.
310
Vândută de Münzen & Medaillen GmbH (DE), licitaţia 16 din 19.05.2005, link direct către
monedă:
http://www.acsearch.info/record.html?id=140168 .
311
Mai multe monede de acest tip descoperite la Histria şi publicate în Histria III, pg. nr. 678-684 în
catalog.
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CЄBACTH KPICΠINΛ
Bustul cu diademă şi coc, drapat, al
împărătesei spre dreapta.
AE 6,5 g; 21mm312 .

ICTPI-HNΩN

CЄBACTH KPICΠINΛ
Bustul cu diademă şi coc, drapat, al
împărătesei spre dreapta.
AE 3,31g; 19mm313

ICTPI-HNΩN

CRIST1V2

Dionysos în picioare spre stânga,
ţinând cu mâna stângă thyrsos (
având taenia legată) şi strugure sau
vas în mâna dreaptă. În stânga
panteră spre stânga cu capul spre
stânga.
Varbanov 606.

Hermes gol, aşezat pe stâncă, cu
kerykeion în mâna stângă şi pungă în
mâna dreaptă.

CRI-ST2

312

Monedă prezentată pe sit-ul Ancient Romanian coins ( link direct:
http://romaniancoins.org/romanianancientcoins/histria_crispina_dionysos.html )
313
Vândută de Münzen & Medaillen GmbH (DE), licitaţia 16 din 19.05.2005, link direct către
monedă:
http://www.acsearch.info/record.html?id=149683 .
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Septimius Severus ( 14 Aprilie 193 – 4 Februarie 211 dChr )

AVERS

REVERS

Seria 1 - 193 – cca 198 (dar nu mai târziu de 205 dChr )

SS-S1T1

AY KΛ EΠ EVHPO[ Π
Capul împăratului laureat spre dreapta.Sub
efigie stea cu 8 raze.
AE 5 Assaria 19,75g; 29mm314. 5 assaria.

I T- PI – H / N N ( NΩN– în exergă
dar scrisul răsturnat continunând
normal legenda).
Marele Zeu călare spre dreapta, pe
cap coroană murală şi posibil rhyton
sau phalus în mâna dreaptă. Coloană
/ stâlp cu pasăre la stânga cozii
calului. Calul cu piciorul anterior
stânga ridicat.

SS-S1T2

AY KΛ EΠ EVHPO Π
Capul împăratului laureat spre dreapta.Sub
efigie stea cu 8 raze.
AE 5 Assaria 19,54g. 315
Av identic cu SS-S1T1
Datare:198-204 dChr

314

K[..]P[..]AYP• Λ• ANTΩNЄINOC /
ISTRH / NωN În câmp dreapta Є .
Caracalla August fizionomie tânără,
bust laureat şi drapat.

Casa de licitaţii Numismatik Lanz München (DE), licitaţia 114 din data de 26.05.2007, toate
detaliile legate de licitaţie şi monedă pe sit-ul www.acsearch.info , se regăsesc la adresa
web:http://www.acsearch.info/record.html?id=98695 .
315
Casa de licitaţii Dr. Busso Peus Nachfolger (DE), licitaţia 366 din data de 29.10.2000, toate
detaliile legate de licitaţie şi monedă pe sit-ul www.acsearch.info , se regăsesc la adresa
web:http://www.acsearch.info/record.html?id=176867&tab=1
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AY KΛ EΠ EVHPO Π
Capul împăratului laureat spre dreapta.
Fără stea vizibilă.
AE 16,60g ; 29mm316.

I TP-[IHN]ΩN

AY•T• K •Λ CЄΠ• CЄYHPOC[...]PT
Bustul laureat, drapat şi cuirasat al
împăratului spre dreapta, barba tunsă scurt
. În câmp dreapta stea (6 raze).
AE 15,07g; 29mm.317 5 assaria.

I T- PI - H / N N ( NΩN– în exergă
dar scrisul răsturnat continunând
normal legenda).

SS-S1T3

SS-S1T4

AY•T• K •Λ CЄΠ• CЄYHPOC ΠЄPT
Avers identic ca mai sus.
În câmp dreapta stea (6 raze).
AE 20,69 g; 29mm. 5 assaria.
Datare: începând cu 198 dChr318.

Kybela pe tron spre stânga, cu polos
pe cap, ţinând patera în mâna dreaptă,
tambur sub mâna stângă. Leu aşezat
la picioare în stânga tronului.

Marele Zeu călare spre dreapta, pe
cap coroană murală şi posibil rhyton
sau phalus în mâna dreaptă. Coloană
/ stâlp cu pasăre la stânga cozii
calului.
Revers identic cu SS-S1T1.

K[AICA]P AYP• Λ•
ANTΩNЄI[NOC]•A / ISTRH / NωN. În
câmp dreapta Є .
Caracalla August, bust laureat
şi drapat.
Revers identic cu SS-S1T2 .
Varbanov, 625.

SS-S1T5

316

Vândută de Münzen & Medaillen GmbH (DE), licitaţia 16 din 19.05.2005, link direct către
monedă: http://www.acsearch.info/record.html?id=140169 .
317
Casa de licitaţii Münzen&Medaillen GmbH (DE), licitaţia 16 din data de 19.05.2005, toate detaliile
legate de licitaţie şi monedă pe sit-ul www.acsearch.info , se regăsesc la adresa web:
http://www.acsearch.info/search.html?search=similar%3A152392#2 .
318
Casa de licitaţii Gorny & Mosch Giessener Münzhandlung ( DE ), licitaţia 160 din data de 09.10.2007,
toate detaliile legate de licitaţie şi monedă pe sit-ul www.acsearch.info , se regăsesc la adresa web:
http://www.acsearch.info/record.html?id=44470
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SS-S1T6

SS-S1T7

AY•T• K •Λ CЄΠ•CЄYHPOCΠT
Bustul laureat şi cuirasat al împăratului spre
dreapta.

IOV•∆O-MNA • C I TPHNΩN

AY•T• K •Λ CЄΠ•CЄYHPOC ΠЄPT
Bustul laureat, drapat şi cuirasat al
împăratului spre dreapta, barba tunsă scurt
. În câmp dreapta stea (6 raze).
AV identic cu SS-S1T1
AE 30mm 19,83 g320 5 assaria.

I TP-IHNΩN

Bustul drapat al Împărătesei spre dreapta.
AMNG 499, Varbanov 624. 319

Kybela pe tron spre stânga, cu polos
pe cap, ţinând patera în mâna dreaptă,
tambur sub mâna stângă. Leu aşezat
la picioare în stânga tronului.
Revers identic cu SS-S1T3
Col. Dr. Severeanu

Seria 2 – După 198 – 209 dChr

AY K Λ CЄΠ CЄYHPOC Π
Capul împăratului laureat spre dreapta.În
câmp dreapta stea cu patru raze ( = 1
denarius ).
AE 16,20g 321.
SS-S2T1

IC – T- P-IH/NΩN
Zeu călare spre dreapta, cornul
abundenţei purtat pe umăr, bonetă
frigiană. Altar cu flacără în faţa
calului, coloană / stâlp cu pasăre în
spate. Calul cu piciorul anterior
dreapta ridicat.

319

În AMNG la descrierea reversului litera C din ICTPH(!)NΩN are formă pătrată ca la reversurile din
seria 1 şi mai mult de atât avem şi o greşeală de scriere a numelui coloniei emitente la fel ca în cazul
monedei SS-S1T2. Sunt aspecte nesesizate la Varbanov 624 dar care încadrează această monedă,
chiar şi în absenţa unei imagini, în seria 1 de monede emise la Histria pentru Septimius Severus.
320
Sutzu 1915, moneda nr. 12.
321
Casa de licitaţii Fritz Rudolf Künker GmbH & Co (DE), licitaţia 111 din data de 18.03.2006, toate
detaliile legate de licitaţie şi monedă pe sit-ul www.acsearch.info , se regăsesc la adresa web:
http://www.acsearch.info/record.html?id=44802 .
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AY K Λ CЄΠ CЄY[HPOC Π]
Capul împăratului laureat spre dreapta.În
câmp dreapta stea (cu patru raze ?).
AE 14,21g; 28mm 322. ( = 1 denarius )

[ICTPIH] /NΩN

AY·K·Λ·CЄΠ·-CЄYHPOC ΠЄ
Capul împăratului laureat spre dreapta.
AE 17g; 26mm.323 ( = 1 denarius )

ICTPIHNΩN / ΓЄTΛC K (în exergă )

AY K Λ CЄΠ CЄYHPOC Π
Capul împăratului laureat spre dreapta.În
câmp dreapta stea cu patru raze.
AE 5 Assaria 29mm, 325 . ( = 1 denarius )

ICTP-IH/NΩN

Zeu călare spre stânga, cornul
abundenţei purtat pe umărul stâng
(?). Altar cu flacără în faţa calului.
Calul cu piciorul anterior dreapta
ridicat.

SS-S2T2

SS-S2T3

SS-S2T4

322

Geta Caesar călare, în galop spre
dreapta, cu suliţă în mâna dreaptă.
Col. BNR324

Nike înaripată, în bigă trasă de doi
cai, spre stânga, cu cunună în mâna
dreaptă şi ramură de palmier în
stânga.
Varbanov, 620.

Vândută de Münzen & Medaillen GmbH (DE), licitaţia 16 din 19.05.2005, link direct către
monedă:http://www.acsearch.info/record.html?id=152392 .
323
Pauker 1939, pg. 154, moneda nr. 4 şi pl XVIII, 4.
324
Dima 2011, pg. 32, O alta monedă de acelaş tip nr. 36 în catalog cu următoarele date: OR 14,24g,
26,6x26,9mm.
325
Colecţie privată, Jan. 2011, pe situl www.wildwinds.com, link direct
http://wildwinds.com/coins/greece/thrace/istros/t.html

127

AY K Λ CЄΠ CЄYHPOC Π
Capul împăratului laureat spre dreapta. În
câmp dreapta stea?.
AE 15,32g; 29mm 326. ( = 1 denarius )

ICTP-IH-NΩN

AY·K·Λ·CЄΠ-CЄYHPOC·Π
Capul împăratului laureat spre dreapta. În
câmp dreapta stea cu 4 raze.
AE↓ 16,97; 27,9x29,1mm. Col. A. Popescu327.
( = 1 denarius )

ICT[PIH]NΩN

AY K Λ CЄΠ CЄYHPOC Π
Capul împăratului laureat spre dreapta. În
câmp dreapta stea (cu patru raze ?).
AE 18,43g; 30mm 328. ( = 1 denarius )

ICTPI – HNΩN

Nike în picioare spre stânga,
purtând chiton scurt, cu cunună de
lauri în mâna dreaptă şi trofeu în
mâna stângă.

SS-S2T5

SS-S2T6

SS-S2T7

326

Kybela, cu polos,pe tron spre
stânga, ţinând patera în mâna
dreaptă, stânga pe tambur. Lei
ghemuiţi de o parte şi de alta a
tronului.

Împăratul în picioare, în ţinută
militară, ţinând cu mâna dreaptă
patera peste altar ( ) şi suliţă în
mâna stângă. Pe altar: flacără şi
două obiecte neidentificate sau trei
obiecte neidentificate. AMNG 498,
Verbanov, 621.

Vândută de Münzen & Medaillen GmbH (DE), licitaţia 16 din 19.05.2005, link direct către
monedă:
http://www.acsearch.info/record.html?id=152382 .
327
Dima, Popescu 2003, pg. 368, moneda nr. 6 în catalog .
328
Vândută de Münzen & Medaillen GmbH (DE), licitaţia 16 din 19.05.2005, link direct către
monedă:
http://www.acsearch.info/record.html?id=140170 .
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Seria 2a - Aproximativ 204 – 209 dChr
AY K•Λ•CЄ-Π• - CЄY HPOCΠ
Bustul laureat, drapat şi cuirasat al

SSS2aT1

ICTPI - HNΩN
Tyche cu polos sau kalatos în
picioare spre stânga cu cornul
abundenţei în mâna stângă şi cârma
în mâna dreaptă. În stânga altar cu
flacără iar în dreapta vulturul de
mare pe delfin.
Varbanov, 623.

împăratului spre dreapta, barba tunsă scurt. În
câmp dreapta stea cu patru sau şase raze.
AE 5 Assaria 29mm329. ( = 1 denarius )

Seria 3 – 209-210 dChr

AY K Λ CЄΠT CЄYHPOC Π
Capul împăratului laureat spre dreapta cu
barba împărţită în patru şuviţe.
AE 12,81g, 27mm ( 5 Assaria)330.

ICTPIHN/ΩN
Marele Zeu călare spre dreapta,
având pe cap kalatos. În faţa
calului altar cu flacără iar în spate (
în plan secund ) coloană cu pasăre
( la stânga cozii calului ).
Verbanov, 618.

AY K Λ CЄΠT CЄYHPOC Π
Capul împăratului laureat spre dreapta cu
barba împărţită în patru şuviţe.
AE331

ICTP-IH-N-ΩN
Marele Zeu călare spre dreapta,
având pe cap kalatos. În faţa
calului altar cu flacără ( piciorul
calului peste altar.) iar în spate
torţă lungă cu pasăre ( la dreapta
cozii calului ).332

SSS3T1V1

SSS3T1V2

329

Varbanov 622 sau link cu foto: http://wildwinds.com/coins/greece/thrace/istros/t.html.
Col. CBNB.
331
Knechtell 1915, moneda nr. 3, pg. 5.
332
McClean II, pl.162,8 , moneda nr. 4361.
330
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AY K Λ CЄΠTI• CЄYHPOC Π
Capul împăratului laureat spre dreapta cu
barba împărţită în patru şuviţe.
AE 15,22g; 30mm. 333

I-CT-PIHN/ΩN
Marele Zeu călare spre dreapta,
având pe cap kalatos,. La dreapta
cozii calului torţă lungă cu pasăre.

AY K Λ CЄΠTI• CЄYHPOC Π
Capul împăratului laureat spre dreapta cu
barba împărţită în patru şuviţe.
AE 5 Assaria 16,07g334.

ICTP-I-HNΩ/N
Marele Zeu călare spre dreapta, cu
kalatos. La dreapta calului ( între
crupă şi coadă ) torţă lungă cu
pasăre.

AY K •Λ CЄΠTI•- CЄYHPOC Π
Capul împăratului laureat spre dreapta cu
barba împărţită în patru şuviţe.
AE 5 Assaria 17,8g, 28mm 335

ICTPIH - NΩN
Tyche ( Fortuna ) în picioare, spre
stânga, ţinând cornul abundenţei în
mâna stângă şi cârma în mâna
dreaptă. În stânga altar cu flacără
iar în dreapta vulturul de mare pe
delfin. Moushmov 169

SSS3T2V1

SSS3T2V2

SSS3T3V1

333

Vândută de Münzen & Medaillen GmbH (DE), licitaţia 16 din 19.05.2005, link direct către
monedă::http://www.acsearch.info/record.html?id=92410 .
334
Vândută de „La Galerie Numismatique”, Auction IV, din 24 Noiembrie 2004, Lausane, în catalog
moneda cu nr. 328.
335
Vândută de Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün e.K., licitaţia 60 din 12.11.2012, link
direct către monedă:http://www.acsearch.info/record.html?id=615241 .
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SSS3T3V2

AY K •Λ CЄΠTI•- CЄYHPOC Π
Capul împăratului laureat spre dreapta cu
barba împărţită în patru şuviţe.
AE 17,70g336.

ICTPIH – N - ΩN
Tyche ( Fortuna ) în picioare, spre
stânga, ţinând cornul abundenţei în
mâna stângă şi cârma în mâna
dreaptă. În stânga altar cu flacără
iar în dreapta vulturul de mare pe
delfin.

SSS3T4V1

AY K - Λ CЄΠTI•-•(?)CЄYHPOC Π
Capul împăratului laureat spre dreapta cu
barba împărţită în patru şuviţe.
AE 5 Assaria 29mm 337

ICTPI – HNΩ/N
Kybela cu polos sau kalatos pe tron
spre stânga, ţinând patera în mâna
dreaptă, mâna stângă sprijinită pe
tambur, leu cu laba dreaptă ridicată
în faţa tronului şi leu cu laba stângă
ridicată în spatele tronului.
Varbanov, nr. 610

SSS3T4V2

AV• K Λ• CЄΠTI•- CЄYHPOC Π
Capul împăratului laureat spre dreapta cu
barba împărţită în patru şuviţe.
AE 14,65g; 30mm.338

ICTPI – H-NΩN
Kybela cu polos sau kalatos pe tron
spre stânga, ţinând patera în mâna
dreaptă, mâna stângă sprijintă pe
tambur, leu cu laba dreaptă ridicată
în faţa tronului şi leu cu laba stângă
ridicată în spatele tronului.

336

Biblioteca Nationala Franceza, Cabinetul de monede, medalii şi antichităţi, Cataloque general, Notice n° :
FRBNF41831308. Link direct: http://visualiseur.bnf.fr/CadresFenetre?O=IFN-10301011&I=1&M=chemindefer
337
Foto şi date pentru această monedă pe situl www.wildwinds.com, link direct
http://wildwinds.com/coins/greece/thrace/istros/t.html (Used with permission of CNG coins,
www.cngcoins.com, Jan, 2011 ).
338
Vândută de Vilmar Numismatics LLC, link direct către
monedă:http://www.vcoins.com/en/stores/vilmar_collectibles/163/product/roman_istrus_istros_provinci
al_issue_of_septimius_severus_with_cybele_bronze_coin/273645/Default.aspx .
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Seria 4 - cronologic după Seria 3 - cca 210-211 dChr

SS-S4T1

SS-S4T2

AKΛCЄΠT•-•(?)CЄVHPOC Π
Capul împăratului laureat spre dreapta cu
barba împărţită în două şuviţe cea de jos mai
subţire.
AE 5 Assaria? 28 mm 339

ICTPIH - N-ΩN
Marele Zeu călare spre dreapta,
având pe cap kalatos,. La dreapta
cozii calului torţă lungă cu pasăre.

AKΛCЄΠT•-•(?)CЄVHPOC Π
Capul împăratului laureat spre dreapta cu
barba împărţităîn două şuviţe cea de jos mai
subţire.
AE 5 Assaria 29mm 340

ICTPIH - NΩ–N
Kybela (cu coroană murală ? ) pe
tron spre dreapta, mâna dreaptă în
şold, mâna stângă sprijinită pe
tambur, leu sub tron spre dreapta
cu laba stângă ridicată.
Moushmov 166. McClean II 4362.

339

Monedă aflată într-o colecţie privată din Germania.
Foto şi date pentru această monedă pe situl www.wildwinds.com, link direct
http://wildwinds.com/coins/greece/thrace/istros/t.html
340
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Seria 5 - cronologic după Seria 3 - cca 210-211 dChr

SSS5T1V1

•A• K• Λ CЄΠT• - CЄVHPOC• Π•
Bustul laureat şi cuirasat al împăratului spre
dreapta, barbă lungă cu două şuviţe.341
AE 30mm, 15,02g342.

ICTP - I - H - N/ΩN
Marele Zeu călare spre dreapta,
având pe cap kalatos,. La dreapta
cozii calului torţă lungă cu pasăre.
AMNG 491, Moushmov 168.

SSS5T1V2

•A• K• Λ CЄΠT• - CЄVHPOC• Π•
Bustul laureat şi cuirasat al împăratului spre
dreapta, barbă lungă cu două şuviţe AE
15,17g343

ICTPI - H - NΩN
Marele Zeu călare spre dreapta,
având pe cap kalatos,. La dreapta
cozii calului torţă lungă (din globule)
cu pasăre.

SSS5T1V3

•A• K• Λ CЄΠT• - CЄVHPOC• Π•
Bustul laureat şi cuirasat al împăratului spre
dreapta, barbă lungă cu două şuviţe AE
14,39g, 30mm344

ICTPIH - NΩN
Marele Zeu călare spre dreapta,
având pe cap kalatos,. La dreapta
cozii calului torţă lungă (din globule)
cu pasăre.

341

Petac 2005, pg. 10, nr. 32 ( 16,29g ; 27mm ) şi 33 ( 12,00g ; 28mm), pl. I.
Foto şi date pentru această monedă pe situl www.wildwinds.com, link direct
http://wildwinds.com/coins/greece/thrace/istros/t.html (From the CNG Online store, before December,
2006.By permission of CNG, www.cngcoins.com.).
343
Casa de licitaţii Gorny & Mosch Giessener Münzhandlung (DE), exemplar vândut la licitaţia 126
din data de 14.10.2003, toate detaliile legate de licitaţie şi monedă pe sit-ul www.acsearch.info , se
regăsesc la adresa web: http://www.acsearch.info/record.html?id=190369
344
Casa de licitaţii Numismatik Lanz München (DE), exemplar vândut la licitaţia 112 din data de
25.11.2003, toate detaliile legate de licitaţie şi monedă pe sit-ul www.acsearch.info , se regăsesc la
adresa web: http://www.acsearch.info/record.html?id=98117
342
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•A• K• Λ CЄΠT• - CЄVHPOC• Π•
Bustul laureat şi cuirasat al împăratului spre
dreapta, barbă lungă cu două şuviţe AE
19,09g 345

IC-T-PIHNΩN
Marele Zeu călare spre dreapta,
având pe cap kalatos,. La dreapta
cozii calului torţă lungă (din globule)
cu pasăre.

SS-S5T2

AV KΛCЄΠ – [ ... ]
Bustul laureat şi cuirasat al împăratului spre
dreapta, barbă lungă cu două şuviţe.
Cuirasă diferită faţă de restul seriei.
AE ↓ 5 Assaria 16,16 g; 30 mm. 346

ICT P - I – HNΩ/N
Marele Zeu călare spre dreapta,
având pe cap kalatos,. La dreapta
cozii calului torţă lungă cu pasăre.

SS-S5T3

A- K Λ CЄΠT - CЄVHPOC Π
Bustul laureat şi cuirasat al împăratului spre
dreapta, barbă lungă cu două şuviţe.
AE 12,26 g; 27,8x28,7 mm. 347

ICTPIH - NΩN
Tyche ( Fortuna ) cu kalatos în
picioare stând spre stânga cu cornul
abundenţei în mâna stângă şi cârma
în mâna dreaptă. Celelalte elemente
ca la SS-S3T3 nu sunt vizibile posibil
datorită stării de conservare.

SSS5T1V4

345

Casa de licitaţii Dr. Busso Peus Nachfolger, exemplar vândut la licitaţia 403 din data de
27.04.2011, toate detaliile legate de licitaţie şi monedă pe sit-ul www.acsearch.info , se regăsesc la
adresa web: http://www.acsearch.info/record.html?id=472714.
346
Colecţia CBNB.
347
Dima 2011, pg. 28, moneda nr. 10.
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SS-S5T4

•A• K• Λ CЄΠT• - CЄVHPOC• Π•
Bustul laureat şi cuirasat al împăratului spre
dreapta, barbă lungă cu două şuviţe.
AE ↑ 5 Assaria 15,661g, 29,5 mm.348

ICTPI - HNΩN
Kybela cu kalatos sau polos pe tron
spre stânga, ţinând patera în mâna
dreaptă, mâna stângă sprijinită pe
tambur. Capetele leilor la stânga şi la
dreapta tronului abia schiţate.

IULIA DOMNA ( 193 – 217 )

Seria 1 ( contemporană cu Seria 1 Septimius Severus ) 193-204 dChr

JD-S1T1

I ∆OMNA AVΓ
Bustul drapat al împărătesei cu coc.
AE 18,11g, 28mm349.

348

I T- PI – H / N N ( NΩN– în exergă
dar scrisul răsturnat continunând
normal legenda).
Marele Zeu călare spre dreapta, pe
cap coroană murală şi posibil rhyton
sau phalus în mâna dreaptă. Coloană
/ stâlp cu pasăre la stânga cozii
calului. Calul cu piciorul anterior
stânga ridicat.
RV Identic cu SS-S1T1.
Varbanov, nr. 632.

Monedă vândută pe www.forumancientscoins.com ( colecţie sau proprietar nespecificat ) link
http://www.forumancientcoins.com/catalog/roman-and-greek-coins.asp?vpar=963&pos=41&sold=1
349
Vândută de „La Galerie Numismatique”, Auction IV, din 24 Noiembrie 2004, Lausane, în catalog
moneda cu nr. 333.
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JD-S1T2

I ∆OMNA AVΓ
Bustul drapat al împărătesei cu coc.
AE 19,59g, 30mm.350

I TP-IHNΩN
Kybela pe tron spre stânga, cu
coroană murală, ţinând patera în mâna
dreaptă, tambur sub mâna stângă, leu
ghemuit la picioare.
Identic cu SS-S1T3.
AMNG 500, Varbanov, nr. 626.

Seria 2 - datare largă după Seria 1 pt. Iulia Domna – până în 217 dChr

JDS2T1V1

JDS2T1V2

IOVΛIΛ• ∆O-MNA•CЄ
Bustul drapat al împărătesei cu coc.
AE 10,24g, 24mm. 351

IOVΛIΛ ∆OMNA CЄ
Bustul drapat al împărătesei cu coc.
AE 9,48g.352

350

ICTP-I-H/NΩN
Vulturul de mare pe delfin.
AMNG 501, Varbanov, nr. 628.

ICTP-I-H/NΩN
Vulturul de mare pe delfin.

Vândută de Münzen & Medaillen GmbH (DE), licitaţia 16 din 19.05.2005, link direct către
monedă:http://www.acsearch.info/record.html?id=113391 .
351
Vândută de Classical Numismatic Group, Inc, link direct către
monedă:http://www.cngcoins.com/Coin.aspx?CoinID=56494 .
352
Vândută de Gorny & Mosch Giessener Münzhandlung, licitaţia 126 din 14.10.2003, link direct
către monedă: http://www.acsearch.info/record.html?id=154166 .
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Seria 3 - datare largă după Seria 1 pt. Iulia Domna – până în 217 dChr

JD-S3T1

IOVΛIΛ ∆OMNAC[Є]
Bustul drapat al împărătesei fără coc.
AE 7,96g; 26mm.353

ICTPI-H-NΩN
Vulturul de mare cărând delfinul.

JDS3T2V1

IOVΛIΛ ∆OMNAC
Bustul drapat al împărătesei fără coc.
AE 8,68g; 26mm.354

ICTPIHNΩN; Γ ( în câmp stânga ).
Zeul fluvial aşezat, ţinând delfinul în
mâna dreaptă şi stuf în mâna
stângă.Lângă zeu vas din care curge
apă.
Verbanov, nr. 631.

JDS3T2V2

IOVΛIΛ ∆OMNAC
Bustul drapat al împărătesei fără coc.
AE 9,72g. 355

ICTPIHNΩN; Γ (în câmp stânga).
Zeul fluvial aşezat, cu petatos, ţinând
delfinul în mâna dreaptă şi obiect
neidentificat ( vâslă? ) în mâna
stângă. Lângă zeu vas din care curge
apă.

353

Vândută de Münzen & Medaillen GmbH (DE), licitaţia 16 din 19.05.2005, link direct către
monedă:http://www.acsearch.info/record.html?id=174449 .
354
Vândută de Gorny & Mosch Giessener Münzhandlung, licitaţia 191 din 11.10.2010, link direct
către monedă:
http://www.acsearch.info/record.html?id=138418 .
355
Vândută de Münzen & Medaillen GmbH (DE), licitaţia 16 din 19.05.2005, link direct către
monedă:
http://www.acsearch.info/record.html?id=477730 .
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JDS3T2V3

IOVΛIΛ ∆OMNACЄ
Bustul drapat al împărătesei fără coc.
AE 13,01g .356

356

ICTPIH-N-ΩN ; Γ (în câmp stânga).
Zeul fluvial aşezat, ţinând delfinul în
mâna dreaptă şi stuf în mâna stângă.
Lângă zeu urnă din care curge apă.
Verbanov, nr. 630.

Vândută de Auctiones AG (DE), licitaţia 29 din 12.06.2003, link direct către monedă:
http://www.acsearch.info/record.html?id=138422 .
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Caracalla (n. 4 Aprilie 188 - 8 Aprilie 217dChr )
Caesar ( 196 – 198 dChr )
August ( 198 – 8 Aprilie 217 dChr )

CARACALLA AUGUST ( 198 – 8 Aprilie 217 dChr)

Seria 1 - Portret adolescentin fără barbă - aproximativ 198 – 204 dChr (
contemporană parţial cu SS-S1 )
C-S1T1

[...]V[...] -ΩNЄINΩ
Cap împăratului laureat spre dreapta.
AE ↑ 5,40g; 21mm. 357

IC-[T]P-IHNΩN
Atena cu chiton lung, în picioare, ţine
în mâna dreaptă pateră(?), iar în
stânga suliţă lungă.

AV•K•M•AY• ANTΩNINOC
Bustul laureat, cuirasat şi drapat al
împăratului spre dreapta.
AE ↑ 8,85g; 24,3mm358

ICTPI-H-NΩN
Vulturul de mare pe delfin .
Varbanov 656.

C-S1T2

357

E. Petac, I. Sandor, Monede histriene din perioada romană imperială din colecţia Istvan Sandor,
Simpozion de numismatică Chişinău, 2002, pg. 103, moneda nr.8 în catalog.
358
Colecţia BCNB.
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Seria 2 - Portret tânăr fără barbă -aproximativ 204 – 210 dChr
CS2T1V1

AV K M AV ANTΩNNOC
Bust împăratului, imberb, laureat, cuirasat şi
drapat spre dreapta.
AE 13,66g. 359

ICTPIH-N-ΩN, ∆ în câmp dreapta.
Apollon în chiton lung, spre
stânga, ţinând plectrum (pene) în
mâna dreaptă, iar cu stânga
susţine lira pe o coloană.
Varbanov, GIC nr. 633360.

CS2T1V2

CS2T1V3

AV K M AV ANTΩ[...]OC
Bust împăratului, imberb, laureat, cuirasat şi
drapat spre dreapta.
AE 13,56g, 28mm.361

ICTPIH-N-ΩN, ∆ în exergă.

AV K M AV ANTΩNINOC
Bust împăratului, imberb, laureat, cuirasat şi
drapat spre dreapta.
AE 9,97g; 27mm. 362

ICTPIH-N-ΩN

Apollon în chiton lung, spre
stânga, ţinând plectrum (pene) în
mâna dreaptă, iar cu mâna stânga
îşi susţine lira pe o coloană.

Apollon în chiton lung, spre
stânga, ţinând în mâna dreaptă
pateră deasupra unui altar cu

359

Vândută de Jean Elsen & ses Fils S.A., licitaţia 86 din 10.12.2005, link direct către
monedă:http://www.acsearch.info/record.html?id=171138 .
360
Dar la Varbanov trecut cu legenda: AVKMAV ANTΩNINOC
361

Vândută de Münzen & Medaillen GmbH (DE), licitaţia 16 din 19.05.2005, link direct către
monedă:http://www.acsearch.info/record.html?id=152395 .
362
Vândută de Münzen & Medaillen GmbH (DE), licitaţia 16 din 19.05.2005, link direct către
monedă:
http://www.acsearch.info/record.html?id=28249 .
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flacără, iar cu mâna stânga îşi
susţine lira pe o coloană

CS2T1V4

CS2T1V5

CS2T2V1

AV K M AV ANTΩNINOC
Bust împăratului, imberb, laureat, cuirasat şi
drapat spre dreapta.
AE 8,37g. 363

ICTPIH-N-ΩN ∆ în câmp stânga.

AV K M AV•ANTΩNINOC
Bust împăratului, imberb, laureat, cuirasat şi
drapat spre dreapta.
AE 13,2g; 28mm364.

ICTPI-H-NΩN; ∆ în exergă.

AV K M AV• ANT[...]
Bust împăratului, imberb, laureat, cuirasat şi
drapat spre dreapta.
AE 11.51g, 29mm. 365

ICTPI-HN-ΩN , ∆ în câmp stânga.

363

Apollon în chiton lung, spre
stânga, ţinând în mâna dreaptă
pateră deasupra unui altar cu
flacără, iar cu mâna stânga îşi
susţine lira pe o coloană

Apollon în chiton lung, spre
stânga, ţinând în mâna dreaptă
pateră deasupra unui altar cu
flacără, iar cu mâna stânga îşi
susţine lira pe o coloană.

Herakles în picioare, ţinând în

Harvard Art Museums/Arthur M. Sackler Museum, Gift of the Estate of H. Bartlett Wells
1997.260.368, unde moneda este descrisă ca: Elagabalus, Coin of Istros under Elagabalus, AD 218
– 222, Photo: Imaging Department © President and Fellows of Harvard College. Direct link:
http://www.harvardartmuseums.org/art/212417 . .
364
Monedă prezentată pe sit-ul ancient Romanian coins, link direct:
http://romaniancoins.org/romanianancientcoins/histria_elagabal_apolo.html .
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mâna dreaptă ridicată măciucă şi
blana leului pe mâna stângă.

CS2T2V2

A K M AVPH ANTΩNINOC
Bust împăratului, imberb, laureat, cuirasat şi
drapat spre dreapta.
AE 10,92g; 28mm.366

ICTP-IHNΩN
Herakles în picioare, ţinând în
mâna dreaptă ridicată măciucă şi
blana leului pe mâna stângă.

C-S2T3

AV K M AV ANTΩNI
Bust imberb laureat, cuirasat şi drapat spre
dreapta. ( posibil emisiune pentru Elagabal )
AE 18 367

ICTP-IHNΩN
Dionysos nud, În picioare spre
stânga, ţinând thyros cu taenia în
mâna stângă şi turnând (vin) dintrun kantharos unei pantere aflată la
picioare. Pantera spre stanga cu
capul spre dreapta.
AMNG 507. Moushmov 174;
Varbanov, nr. 638368; Col.
Sandor369.

365

Vândută de Münzen & Medaillen GmbH (DE), licitaţia 16 din 19.05.2005, link direct către
monedă:http://www.acsearch.info/record.html?id=152389 .
366
Vândută de Münzen & Medaillen GmbH (DE), licitaţia 16 din 19.05.2005, link direct către
monedă:
http://www.acsearch.info/record.html?id=152396 .
367
http://wildwinds.com/coins/ric/caracalla/_istros_Moushmov_174.txt pentru această monedă ne
exprimăm reţinerea fiind o posibilă emisiune pentru Elagabal.
368
Pe situl wildwinds.com corecţie la descrierea din Varbanov „Note; Varbanov describes Dionysos'
thyrsos as beingeagle-tipped, but it is just the position of his handwhich look like the wings and back of
an eagle”.
369
Petac, Sandor 2004, pg. 127-134, Două monede în colecţia Istvan Sandor AE 3.08g,
15,4x14,7mm şi 3,45g, 15,4x14,7mm.
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Seria 3 - (portret matur cu barbă) - 210 – 217 dChr

CS3T1V1

AVT K M AVP CЄV – HPOC ANTΩNI-NO[C]
Capul împăratului cu barbă, laureat, spre
dreapta.
AE 16,05g; 29mm. 370

ICT- P - I – HNΩN/ Є ( în exergă ).
Marele Zeu călare spre dreapta,
având pe cap kalatos şi raze,. La
dreapta cozii calului torţă lungă cu
pasăre. Calul în ipostaza cu copita
sprijinită pe altar.

CS3T1V2

Avers identic cu C-S3T1V1.
AE 13,39g371

Revers identic cu C-S3T1V1 dar
Marele Zeu Călare fără raze pe cap.
AMNG 504.

AVT K M AVP CЄVH - POC ANTΩNIN-OC
Capul împăratului cu barbă, laureat, spre
dreapta.
AE 14,49 g372.

ICT- P - H-NΩN/ Є ( în exergă ).
Zeu călare spre dreapta, având pe
cap kalatos şi raze. În dreptul cozii
calului coloană / stâlp cu pasăre.
Calul în ipostaza cu copita sprijinită
pe altar.

CS3T1V3

370

Vândută de Münzen & Medaillen GmbH (DE), licitaţia 16 din 19.05.2005, link direct către
monedă:http://www.acsearch.info/record.html?id=140066 .
371
Vândută de Auctiones AG, licitaţia 29 din 12.06.2003, link direct către monedă:
http://www.acsearch.info/record.html?id=149698 .
372
Vândută de „La Galerie Numismatique”, Auction IV, din 24 Noiembrie 2004, Lausane, în catalog
moneda cu nr. 337.
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C-S3T2

AVT K M AVP CЄV – HPOC ANTΩNI-NOC
Capul împăratului cu barbă, laureat, spre
dreapta.
AV Identic cu C-S2T1
AE 19,93g; 29mm. 373

IC-TPI - H – NΩN/Є ( în exergă ).
Tyche ( Fortuna ) în picioare stând
spre stânga cu cornul abundenţei în
mâna stângă şi cârma în mâna
dreaptă. În dreapta vulturul de mare
pe delfin.
AMNG 505; Varbanov, nr. 644.

C-S3T3

AVT K M AVP CЄV – HPOC ANTΩNI-NO[C]
Capul împăratului cu barbă, laureat, spre
dreapta.
AV Identic cu C-S2T1
AE 10,96g; 27mm. 374

ICTPI-H-NΩN/∆( în exergă ).

AVT K M AVP CЄV – HPOC ANTΩNI-NO[C]
Capul împăratului cu barbă, laureat, spre
dreapta.
AV Identic cu C-S2T1

ICTPI - H – NΩN / C ( în exergă ).

CS3T4V1

373

Apollon, cu veşmânt lung, spre
stânga, ţinând în mâna dreaptă
pateră deasupra unui altar cu
flacără , iar cu mâna stânga îşi
susţine lira pe o coloană.

Kybela, cu coroană murală, pe tron
spre dreapta, mâna dreaptă în şold,

Foto şi date pentru această monedă p esitul www.wildwinds.com, link direct
http://wildwinds.com/coins/ric/caracalla/_istros_AE29_Moushmov_178.txt ( Used by permission of
CNG, www.historicalcoins.com).
374
Vândută de Münzen & Medaillen GmbH (DE), licitaţia 16 din 19.05.2005, link direct către
monedă:http://www.acsearch.info/record.html?id=135134 .
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AE 17,03g; 31mm 375

mâna stângă sprijintă pe tambur, leu
sub tron spre dreapta cu laba
stângă ridicată.
Col. MC Sutzu376, Varbanov, nr. 636.

AVT K M AVP CЄVH – POC ANTΩNI-N
Capul împăratului, cu barbă, laureat, spre
dreapta.
AE ? Colecţíe necunoscută377.

ICTPI - H – NΩN / Є ( în exergă ).

CS3T4V3

AVT K M AVP CЄV – HPOC AN[...]
Capul împăratului cu barbă, laureat, spre
dreapta.
AE.

ICTPI - HNΩN / Є ( în exergă ).
Kybela, cu coroană murală, pe tron
spre dreapta, mâna dreaptă în şold,
mâna stângă sprijintă pe tambur, leu
sub tron spre dreapta cu laba
stângă ridicată. În spatele leului
element neidentificat379 .

C-S3T5

AVT K M AVP C – P ANTΩNIN-OC
Capul împăratului cu barbă, laureat, spre
dreapta.
AE 3,05g; 19,1mm380.

ICTPI-HNΩN

CS3T4V2

375

Kybela, cu coroană murală, pe tron
spre dreapta, mâna dreaptă în şold,
mâna stângă sprijintă pe tambur, leu
sub tron spre dreapta cu laba
stângă ridicată. În spatele leului
element neidentificat .
Năvodari378.

Hermes cu petatos,nud, spre
stănga,cu pungă în mâna dreaptă şi
kerykeion în cea stângă 381.

Vândută de Münzen & Medaillen GmbH (DE), licitaţia 16 din 19.05.2005, link direct către
monedă:http://www.acsearch.info/record.html?id=140067 .
376
Petac 2005, pg. 10, nr. 35.
377
Exemplar vândut pe internet fără alte date.
378
Ocheşeanu, Papuc, 1973, pg. 362, moneda nr. 156.
379
Florescu, Miclea 1989, foto nr. 93. Colecţia Muzeului de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa.
380
Col. CBNB.
381
Dima, Popescu 2003, p.368, nr.8. Petac, Sandor 2004, pag. 132.
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AVT K M AVP C – P ANTΩNIN-OC
Capul împăratului cu barbă, laureat, spre
dreapta.
AE 3,73g, 18mm.382

ICTPI-HNΩN

CS3T7V1

AVTK M AVP C-P ANTΩNIN-OC
Bustul împăratului, cu barbă, laureat, cuirasat
şi drapat spre dreapta.
AE 7,30g; 23mm.384

ICTPIH-NΩN
Demetra spre stânga, în chiton
lung, având în mâna stângă torţă
lungă iar în mâna dreaptă ţinând
spice deasupra unui altar cu flacără.
AMNG I, 1, 175, 506, Varbanov, nr.
639.

ICTPIH-NΩN

CS3T7V2

AVT K M AVP C-POC ANTΩNIN-OC
Bustul împăratului, cu barbă, laureat, cuirasat
şi drapat spre dreapta.
AV Identic cu C-S2T7V1
AE 7,50g; 23mm. 385

C-S3T6

382

Dionysos nud, în picioare spre
stânga, ţinând thyros cu mâna
stângă şi turnând dintr-un kantharos
unei pantere aflată la picioare.
Pantera spre stanga cu capul spre
dreapta.
Mionnet383

Demetra spre stânga, în chiton
lung, având în mâna stângă torţă
lungă iar în mâna dreaptă ţinând
spice deasupra unui altar fără

Vândută de Münzen & Medaillen GmbH (DE), licitaţia 16 din 19.05.2005, link direct către
monedă:
http://www.acsearch.info/record.html?id=149685 .
383
Trimitere la Petac, Sandor 2004. nota 23 către T. E. Mionnet, Descripton de m....
384
Vândută de Münzen & Medaillen GmbH (DE), licitaţia 16 din 19.05.2005, link direct către
monedă:http://www.acsearch.info/record.html?id=140171 .
385
Vândută deMünzen & Medaillen GmbH (DE), licitaţia 16 din 19.05.2005, link direct către
monedă:http://www.acsearch.info/record.html?id=28250 .
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flacără.

CS3T7V3

AVT K M AVP C-POC ANTΩNIN-OC
Bustul împăratului, cu barbă, laureat, cuirasat
şi drapat spre dreapta.

ICTPI-HNΩN
Demetra spre stânga, în chiton
lung, având în mâna stângă torţă
lungă iar în mâna dreaptă ţinând
spice deasupra unui altar fără
flacără. Tacchella Nr. 32.

AVT K [M] AVP CЄVH-[POC] A[NTΩNINOC]
Bustul împăratului, cu barbă, laureat, cuirasat
şi drapat spre dreapta.
AE 10,18g; 29mm. 386

[I]CTPI-[HNΩN]

AVT K M AVP CP ANTΩNIN
Bustul împăratului, cu barbă, laureat, cuirasat
şi drapat spre dreapta.
AE 28.388

E în câmp.

Asklepios stând spre stânga, cu
şarpele încolăcit pe băţ, în faţă
Hygieia în picioare spre dreapta ţine
o pateră şi un şarpe387.

C-S3T8

C-S3T9

386

Nemesis-Dikaiosyne stând spre
stânga, ţinând balanţa şi
thyrosVarbanov, nr. 643.

Histria 1973, pg. 129, moneda nr. 705 (Institutul de Arheologie, București).
La Varbanov, deși este citată aceiaș monedă, decrierea este completată cu prezența lui
Telesphoros între Asklepios și Hygieia și a unui ∆ în câmp ( Varbanov, moneda nr. 635 ).
388
Exemplar necunoscut nouă dar citat din Varbanov, nr. 643.
387
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CARACALLA şi IULIA DOMNA
C-ID-T1

A M AY CP ANTΩNIN CЄB IOY ∆OMNA
CЄB
Caracalla cap laureat spre dreapta în faţa
lui bustul Iuliei Domna spre stânga.
AE 31.389

389

ICTPIHNΩN; Γ în câmp.
Serapis390 cu kalatos pe cal cabrat
spre dreapta, altar în faţă;
Varbanov, nr. 645.

Idem Varbanov, nr. 645, cu precizarea că ar fi un medalion.
În lipsa unei imagini a monedei am folosit descrierea din Varbanov dar cu siguranţă este o
monedă de tip „Marele Zeu călare”.
390
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Geta ( n. 7 Martie 189 – 19 Decembrie 211 dChr )
Caesar (198-209 dChr )
August ( 209-211 dChr )

Geta Caesar - Seria 1 ( Aproximativ 198 – 209 dChr - contemporană cu seria 2 pt.
Septimius Severus ).
[ ... ]ЄTΛC
Bust împăratului, drapat spre dreapta.
OR ↓17,84g, 29,1mm (5 Assaria ?). 391

ICTPI[H] /NΩN

•KCЄΠ• - ΓЄTΛC
Bust împăratului, drapat spre dreapta.
AE 5,61g; 22mm ( 2 Assaria ). 392

ICCT-P-IHNΩN

•K CЄΠ• - ΓЄTΛC
Bust împăratului, drapat spre dreapta.
AE 5,39 g; ( 2 Assaria )393.

ICTPI-HNΩN

G- S1T1

GS1T2V1

GS1T2V2

391

Marele Zeu călare spre stânga, cornul
abundenţei pe umăr . Altar cu flacără
în faţa calului. Calul cu piciorul anterior
dreapta ridicat.
Inedită.
Revers identic cu SS-S2T1.

Demetra spre stânga, în chiton lung,
având în mâna stângă torţă lungă iar
în mâna dreaptă ţinând spice
deasupra unui altar ( posibil cu flacără)
.

Demetra spre stânga, în chiton lung,
având în mâna stângă torţă lungă iar

Col. BCNB.
Vândută deMünzen & Medaillen GmbH (DE), licitaţia 16 din 19.05.2005, link direct către
monedă:http://www.acsearch.info/record.html?id=115776 . Un al doilea exemplar vândut de Casa
Wayne C. Phillips la adresa:
http://www.vcoins.com/es/stores/wayne_c_phillips_rare_coins/127/product/647_geta_ad_209212_ae_
21_thrace_istros_amng_i_508/219340/Default.aspx .
393
Vândută de SIXBID.COM, licitaţia 1 din 01.12.2012, link direct către monedă:
http://www.sixbid.com/browse.html?auction=550&category=12331&lot=571094 .
392
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în mâna dreaptă ţinând spice. În faţă
altar cu trei obiecte neidentificate ( sau
trei flăcări ).

Geta August - Seria 2 ( 209-211 dCh )

GS2T1V1

AV K Π CЄ ΓЄTΛC
Bustul împăratului, drapat, laureat, cuirasat
spre dreapta.
AE 6,75g ( 2 Assaria ). 394

GS2T1V2

AV K Π CЄ ΓЄTΛC
Bustul împăratului, drapat, laureat, cuirasat
spre dreapta.
AE 5,78g.396

394

ICTP-IHNΩN
Demetra spre stânga, în chiton lung,
având în mâna stângă torţă lungă iar
în mâna dreaptă ţinând spice
deasupra unui altar cu flacără .
Histria III395, Varbanov, nr. 646.

ICTPI-HNΩN
Demetra spre stânga, în chiton lung,
având în mâna stângă torţă lungă iar
în mâna dreaptă ţinând spice
deasupra unui altar cu flacără .

Vândută de Jean Elsen & ses Fils S.A, licitaţia 86 din 10.12.2005, link direct către monedă:
http://www.acsearch.info/record.html?id=301920 .
395
Histria III, unde pentru împăratul Geta sunt listate zece monede toate de tipul Demetra ( Pick 508
), pg. 129- 130, nr. 706-715, exemplare cuprinse între: 4,40 şi 6,10g şi 20-25 mm.
396
Vândută de Gorny & Mosch Giessener Münzhandlung, licitaţia 196 din 07.03.2011, link direct
către monedă:
http://www.acsearch.info/record.html?id=481005 .

150

AVT K P Λ ΠC – EΠΓЄTΛC
Bust laureat drapat şi cuirasat spre dreapta.
AE 14,03g, 28mm. 397

Împăratul sau Marele Zeu călare
spre dreapta. Calul cu piciorul
anterior stâng ridicat.
Varbanov, GIC 647.

G-S2T2

G-S2T3

[ICTPI] – H – NΩN

AV K Λ CЄΠTI ΓЄTΛC
AE 30

Tyche ( Fortuna ) cu modius ( kalatos
) în picioare spre stânga cu atributele
cunoscute. Tacchella 32.

397

Monedă prezentată cu următoarele informaţii pe sit-u lwww.wildwinds.com :
May-07-01 Geta, Mithras on horseback, VF,Geta as Augustus, Æ28, (14.03g) Istros, Thrace, AVT K
MA R C GETA CEB, Laureate, draped and cuirassed bust right. / [ICTPI]H NWN Mithras on
horseback pacing right. VF, green patina.
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Elagabalus ( 8 Iunie 218 - 11 Martie 222 dChr )

Fără serii cronologice.

E-T1V1

AVT K M AVRH ANTΩNEINOC
Bustul laureat, cuirasat şi drapat al
împăratului spre dreapta.
AE 15,59g; 31mm398

IC-TPI-H-NΩN E ( în exergă ).

AVT K M AVRH ANTΩNEINOC
Bustul laureat, cuirasat şi drapat al
împăratului spre dreapta.
AE 15,54g; 31mm399.

ICT-PI-HNΩN E ( în exergă ).

AVT K M AVRH ANTΩNEINOC
Bustul laureat, cuirasat şi drapat al
împăratului spre dreapta.
AE 31mm400.

I-CTP-IH-NΩN E ( în exergă ).

E-ST1V2

E-T1V3

398

Marele Zeul călare, cu barbă, kalatos
şi raze în spatele capului, spre
dreapta. Calul cu piciorul anterior
drept pe altar. În spatele lui pasăre,
cu aripile ridicate, pe torţă lungă.

Marele Zeul călare, cu barbă şi
kalatos şi raze în spatele capului,
spre dreapta. Calul cu piciorul
anterior drept pe altar. În spatele lui
pasăre, cu aripile ridicate, pe torţă
lungă.

Marele Zeul călare, cu barbă şi
kalatos şi raze în spatele capului,
spre dreapta. Calul cu piciorul
anterior drept pe altar. În spatele lui
pasăre, cu aripile ridicate, pe torţă

Vândută de Münzen & Medaillen GmbH (DE), licitaţia 16 din 19.05.2005, link direct către
monedă:
http://www.acsearch.info/record.html?id=140068 .
399
Vândută de Münzen & Medaillen GmbH (DE), licitaţia 16 din 19.05.2005, link direct către
monedă: http://www.acsearch.info/record.html?id=152377 .
400
Vândută de Gerhard Hirsch Nachfolger, licitaţia 281 din 02.05.2012, link direct către monedă:
http://www.acsearch.info/record.html?id=566761 .
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lungă.

E-ST1V4

AVT K M AVRH ANTΩNEINOC
Bustul laureat, cuirasat şi drapat al
împăratului spre dreapta.

IC-T-PIH-NΩN E ( în exergă ).

AVT K M AVRH AN[TΩNEINOC]
Bustul laureat, cuirasat şi drapat al
împăratului spre dreapta.
AE 12,95g; 27mm401.

I-CT-PIHNΩN E ( în exergă ).

AVT K M AVRH ANTΩNEINOC
Bustul laureat, cuirasat şi drapat al
împăratului spre dreapta.

IC-T-PIH/NΩN ( în exergă ) E ( sub
cal ) .

E-T1V5

E-T1V5

Marele Zeul călare, cu barbă şi
kalatos spre dreapta. Calul cu piciorul
anterior drept pe altar. În spatele lui
pasăre, cu aripile ridicate, pe pe
torţă. AMNG 509.

Marele Zeul călare, cu barbă şi
kalatos, spre dreapta. Calul cu
piciorul anterior drept pe altar. În
spatele lui pasăre, (cu aripile
ridicate?), pe torţă lungă.

Marele Zeul călare, cu barbă şi
kalatos spre dreapta. Calul cu piciorul
anterior drept pe altar. În spatele lui
pasăre, cu aripile ridicate, pe pe
torţă. SNG VI 448402.
AVT K M AVRH ANTΩNEINOC
Bustul laureat, cuirasat şi drapat al
împăratului spre dreapta.
AE 15,27g403.
401

ICTPI-HNΩN E ( în câmp dreapta ).
Tyche ( Fortuna ) în picioare, având
pe cap kalatos, cârmă în mâna

Colecţie particulară neprecizată, fotografie pusă la dispoziţie de user-ul „alexandru m” pe sit-ul
www.forumancientcoins.com .
402
SNG Milan vol. VI, pl XLVIII, nr. 448.
403
Vândută de Münzen & Medaillen GmbH (DE), licitaţia 36 din 30.05.2012, link direct către
monedă: http://www.acsearch.info/record.html?id=580105 .
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dreaptă şi cornul abundenţei în mâna
stângă.

E-T2V1

AVT K M AVRH ANTΩNEINOC
Bustul laureat, cuirasat şi drapat al
împăratului spre dreapta.
AE 17,09g404.

ICTPI-HNΩN E ( în câmp dreapta ).

AVT K M AVRH ANTΩNEINOC
Bustul laureat, cuirasat şi drapat al
împăratului spre dreapta.

ICTPIH-NΩ-N E ( în câmp stânga ).

AVT K M AVRH ANTΩNEINOC
Bustul laureat, cuirasat şi drapat al
împăratului spre dreapta.
AE 20,08 g405

ICTPIH-NΩN E ( în câmp stânga ).

Athena în picioare, spre stânga, cu
suliţă în mâna stânga, şi phiala sau
pateră în mâna dreaptă. Scut la
picioare.

E-T3V1

E-T4V1

Zeul fluvial şezând, cu petatos,
ţinând delfinul în mâna dreaptă şi
vâslă sau cârmă în mâna stângă.
Lângă zeu vas din care curge apă.
Pe fundal far naval.
AMNG 511, Varbanov 658.

Zeul fluvial şezând, ţinând delfinul în
mâna dreaptă şi trestie în mâna
stângă. Lângă zeu vas din care curge
apă. Pe fundal far naval.

E-T4V2

404

Vândută de Dr. Busso Peus Nachfolger, licitaţia 403 din 27.04.2011, link direct către monedă:
http://www.acsearch.info/record.html?id=472715 .
405
Vândută de „La Galerie Numismatique”, Auction IV, din 24 Noiembrie 2004, Lausane, în catalog
moneda cu nr. 344.
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E-T5V1

AVT K M AVRH ANTΩNEINOC
Bustul laureat, cuirasat şi drapat al
împăratului spre dreapta.

ICTPI-HNΩN E

AVT K M AVRH ANTΩNEINOC
Capul laureat al împăratului spre dreapta.
AE 10,58g; 29mm 406

ICTPI-H-NΩN ∆ ( în exergă ).

E-T6V1

406

Kybela cu coroană murală, pe tron
spre stânga, ţinând patera în mâna
dreaptă, tambur sub mâna stângă,
doi lei lângă tron.
AMNG 512, Moushmov 185,
Varbanov 654.

Apollon cu veşmânt lung spre stânga,
ţinând în mâna dreaptă pateră
deasupra unui altar cu flacără , iar cu
mâna stângă sprijină lira aflată pe o
coloană.
AMNG 514.

Vândută de Münzen & Medaillen GmbH (DE), licitaţia 16 din 19.05.2005, link direct către
monedă: http://www.acsearch.info/record.html?id=149687.
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Severus Alexander (11 Martie 222 - 18-19 Martie 235 dChr)

Fără serii cronologice.

E = 5 Assaria ( bust pe avers ).

SA-T1V1

SA-T1V2

AVT K M AVP CEB AΛE AN∆POC
Bustul împăratului laureat, drapat şi cuirasat,
spre dreapta.
AE 22,64g407

IC-TP-IH/NΩN ( în exergă ) E ( sub
cal ).

AVT K M AVPH CEB AΛE AN∆POC
Bustul împăratului laureat, drapat şi cuirasat,
spre dreapta.
AE 12,28g; 28mm408

ICT-PI-HNΩ/N ( în exergă ) E ( sub
cal ).

Marele Zeul călare, cu barbă, kalatos
şi raze în spatele capului, spre
dreapta. Calul cu piciorul anterior
drept pe altar. În spatele lui pasăre,
cu aripile ridicate, pe torţă lungă.

Marele Zeul călare, cu barbă, kalatos
şi raze în spatele capului, spre
dreapta. Calul cu piciorul anterior
drept pe altar. În spatele lui pasăre,
cu aripile ridicate, pe torţă lungă.
AMNG 516.

ICTPI-HNΩN E ( în exergă )
AVT K M AVP CEB AΛE

AN∆POC

407

Monedă publicată pe www.wildwinds.com („with permission of Helios Auction 5, June 2010, lot 356Added in Aug. 2011”).
408
Vândută de Münzen & Medaillen GmbH (DE), licitaţia 16 din 19.05.2005, link direct către
monedă: http://www.acsearch.info/record.html?id=92411 .
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Bustul împăratului laureat, drapat şi cuirasat
spre dreapta.
AE 13,88g; 29mm409

Kybela pe tron spre stânga, cu
coroană murală , ţinând patera în
mâna dreaptă şi sceptru în mâna
stângă sprijinită pe tambur. De o
parte şi de alta a tronului doi lei
şezând.
AMNG 517, Varbanov 662.

AVT K M AVP CEB AΛE AN∆POC
Bustul împăratului laureat, drapat şi cuirasat
spre dreapta.
AE 410

ICTPI-HNΩN E ( în câmp dreapta ).

AVT K M AVP CEB AΛE AN∆POC
Bustul împăratului laureat, drapat şi cuirasat
spre dreapta.
AE 17,29 g411

ICTP-I-HNΩN E ( în câmp dreapta ).

AVT K M AVP CEB AΛE AN∆POC
Bustul împăratului laureat, drapat şi cuirasat
spre dreapta.
AE 17,28g; 31mm412.

ICTPI-HNΩN E ( în câmp dreapta ).

SA-T2V1

SA-T3V1

SA-T3V2

SA-T4V1

409

Tyche ( Fortuna ) în picioare, având
pe cap kalatos, cârmă în mâna
dreaptă şi cornul abundenţei în mâna
stângă.
Varbanov 669.

Tyche ( Fortuna ) în picioare, având
pe cap kalatos, cârmă în mâna
dreaptă şi cornul abundenţei în mâna
stângă.

Nemesis în picioare spre stânga,
ţinând instrument de măsură ( riglă )

Vândută de Münzen & Medaillen GmbH (DE), licitaţia 16 din 19.05.2005, link direct către
monedă: http://www.acsearch.info/record.html?id=123580 .
410
Vândută de Dr. Busso Peus Nachfolger, licitaţia 403 din 27.04.2011, link direct către monedă:
http://www.acsearch.info/record.html?id=472717 .
411
Vândută de „La Galerie Numismatique”, Auction IV, din 24 Noiembrie 2004, Lausane, în catalog
moneda cu nr. 352.

157

în mâna stângă şi balanţa în mâna
dreaptă. La picioare roată.
AMNG 518, Varbanov 667.

SA-T4V2

AVT K M AVP CEB AΛE AN∆POC
Bustul împăratului laureat, drapat şi cuirasat
spre dreapta.
AE 16,87g413.

SA-T5V1

SA-T5V2

ICTPI-HNΩN E ( în câmp dreapta ).
Nemesis în picioare spre stânga,
ţinând cornul abundenţei în mâna
stângă şi balanţa în mâna dreaptă.
La picioare roată.

AVT K M AVP CEB AΛE AN∆POC
Bustul împăratului laureat, drapat şi cuirasat
spre dreapta.
AE 11,58g414.

ICTPIH / NΩN E ( în câmp stânga ).

AVT K M AVP CEB AΛE AN∆POC
Bustul împăratului laureat, drapat şi cuirasat
spre dreapta.
AE 15,31g; 28,06mm415.

ICTPI[H] / NΩN E ( în câmp stânga
).
Zeul fluvial aşezat, ţinând delfin în
mâna dreaptă şi stuf în mâna

412

Zeul fluvial şezând, ţinând rhyton în
mâna dreaptă şi stuf în mâna
stângă.Lângă zeu vas din care curge
apă. Apa cu două rânduri de valuri.
Pe fundal far maritim.

Vândută de Münzen & Medaillen GmbH (DE), licitaţia 16 din 19.05.2005, link direct către
monedă: http://www.acsearch.info/record.html?id=123582 .
413
Vândută de Dr. Busso Peus Nachfolger, licitaţia 403 din 27.04.2011, link direct către monedă:
http://www.acsearch.info/record.html?id=4727176 .
414
Vândută de Gorny & Mosch Giessener Münzhandlung, licitaţia 146 din 06.03.2006, link direct
către monedă: http://www.acsearch.info/record.html?id=123560 .
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stângă.Lângă zeu vas din care curge
apă. Apa cu un rând de valuri. Pe
fundal far maritim.

SA-T6V1

SA-T7V1

SA-T8V1

AVT K M AVP CEB AΛE AN∆POC
Bustul împăratului laureat, drapat şi cuirasat
spre dreapta.
AE 16,71g; 29mm416

ICT-PI-HNΩN E ( în câmp dreapta ).
Athena în picioare spre stânga cu
suliţă în mâna stânga, şi phiala sau
pateră în mâna dreaptă.

AVT K M AVP CEB AΛE AN∆POC
Bustul împăratului laureat, drapat şi cuirasat
spre dreapta.
AE 10,88g; 30mm417.

IC-TPI- HNΩN E ( în câmp dreapta ).

AVT K M AVP CEB AΛE AN∆POC
Bustul împăratului laureat, drapat şi cuirasat
spre dreapta.
AE418

ICTPI- HNΩN E ( în câmp stânga jos
).

Hera în picioare spre stânga, ţine în
mâna dreaptă cupă ( pateră ).”Jos un
paon cu capul întors spre dreapta”.

Concordia spre stânga, cu kalatos,
pateră şi cornul abundenţei.

∆ = 4 Assaria - cap laureat pe avers.
AVT K M AVP[...]BH AΛE AN∆POC
Capul laureat al împăratului spre dreapta.
AE 16,33g; 28mm.

ICTPIH-NΩN ∆ în câmp stânga.
Apollon cu veşmânt lung spre
stânga, ţinând obiect neidentificat în
mâna dreaptă iar cu mâna stângă
susţine lira aflată pe o coloană.

SA-T6V1

415

Vândută de www.vcoins.com, link direct către monedă:
http://www.vcoins.com/en/stores/ancient_imports/8/product/efef_severus_alexander_moesia_istros_a
e28__river_god_and_lighthouse/28821/Default.aspx,
416
Petac 2005, Colecţia Sutzu, moneda nr. 37 ( similară şi moneda nr 38 cu AE 15,72g; 28mm ).
417
Knechtel 1908, moneda nr. 14.
418
Ruzicka, nr. 518a.
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AVT K M AVPH CEBH AΛE AN∆POC
Capul laureat al împăratului spre dreapta.
AE 11,22g; 26mm419.
SA-T7V1

AVT K M AVPH CEBH AΛE AN∆POC
Capul laureat al împăratului spre dreapta.
AE 11,39g420.
SA-T7V2

ICTPI-HNΩN ∆ în câmp stânga.
Herakles nud în picioare spre stânga,
în mâna dreaptă măciucă purtată pe
umăr, blană leului pe braţul stâng şi
măr (?) în mână.

ICTPI-H-NΩN; ∆ în câmp stânga.
Herakles nud, în picioare spre
stânga, în mâna dreaptă măciucă
putată pe umăr, blana leului pe braţul
stâng şi arc în mână.

B = 2 Assaria - cap laureat pe avers.

AVT K M AVP CE-B AΛE AN∆PO-C
Capul laureat al împăratului spre dreapta.
AE 5,75g421
SA-T8V1

419

I-CTPI-HNΩN
Demetra în picioare spre stanga, cu
chiton lung, în mâna stângă torţă
lungă, iar în mâna dreaptă ţine spice
deasupra unui altar cu flacără ( sau
cu trei obiecte ).

Vândută de Münzen & Medaillen GmbH (DE), licitaţia 16 din 19.05.2005, link direct către
monedă: http://www.acsearch.info/record.html?id=54358 .
420
Monedă publicată pe www.wildwinds.com.
421
Vândută de „La Galerie Numismatique”, Auction IV, din 24 Noiembrie 2004, Lausane, în catalog
moneda cu nr. 356.

160

IULIA MAMMAEA ( 222 - 235)

IOVΛIA MAMMAIA CEBA
Bustul cu diademă, drapat al împărătesei
spre dreapta.
AE 10,12g; 26mm422.

ICTP-IH/NΩN

IOVΛIA MAMMAIA CEBA
Bustul cu diademă, drapat al împărătesei
spre dreapta.
AE 10,71g423.

ICTPI-H-NΩN

Vulturul de mare pe delfin.

IM-T1V1

IMT1V12

422

Vulturul de mare pe delfin.

Vândută de Münzen & Medaillen GmbH (DE), licitaţia 16 din 19.05.2005, link direct către
monedă: http://www.acsearch.info/record.html?id=92412 .
423
. Vândută de „La Galerie Numismatique”, Auction IV, din 24 Noiembrie 2004, Lausane, în catalog
moneda cu nr. 357.
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GORDIAN III ( 238-244 dChr )

E = 5 Assaria

AVT K M ANTΩ ΓOP∆IANOC
Bust laureat, cuirasat şi drapat al împăratului
spre dreapta.
AE 12,46g 424.

IC-TPI-H/NΩN ( în exergă ) E ( în
câmp dreapta).

AVT K M ANTΩ ΓOP∆IANC
Bust laureat, cuirasat şi drapat al împăratului
spre dreapta.
Varbanov 679.

IC-TPIH/NΩN ( în exergă ) E ( în
câmp stânga).

AVT K M ANTΩ ΓOP∆IANO
Bust laureat, cuirasat şi drapat al împăratului
spre dreapta.

IC-TPI/HNΩN ( în exergă ) E ( în
câmp stânga).

GIIIT1V1

GIIIT1V2

GIIIT1V3

Marele Zeul călare (cu raze în
spatele capului) spre dreapta. Calul
cu piciorul anterior drept pe altar. În
spatele lui pasăre, cu aripile ridicate,
pe coloană.

Marele Zeul călare, cu barbă şi
kalatos, spre dreapta. Calul cu
piciorul anterior drept pe altar. În
spatele lui pasăre, cu aripile ridicate,
pe coloană.

Marele Zeul călare, cu barbă şi
kalatos spre dreapta. Între pieptul
zeului şi coada calului cornul
abundenţei sau obiect similar. Calul
cu piciorul anterior drept pe altar. În
spatele lui pasăre, cu aripile ridicate,
pe coloană.425

424

Vândută de Dr. Busso Peus Nachfolger, licitaţia 403 din 27.04.2011, link direct către monedă:
http://www.acsearch.info/record.html?id=472719 .
425
http://www.lamoneta.it/topic/28743-gordiano/
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AVT K M ANTΩ ΓOP∆IANOC
Bust laureat, cuirasat şi drapat al împăratului
spre dreapta.
AE 19,37g; 30mm426.

GIIIT2V1

GIIIT2V2

GIIIT2V3

ICTPI-HNΩN E ( în câmp stânga).
Tyche ( Fortuna ) în picioare, având
pe cap kalatos, cârmă pe glob în
mâna dreaptă şi cornul abundenţei în
mâna stângă.
Varbanov 683; Sutzu 43, 44427.

AVT [...] ΓOP∆IANC
Bust laureat, cuirasat şi drapat al împăratului
spre dreapta.
AE 9,35g; 27mm428

ICTPI-[HNΩN] E ( în câmp dreapta).

AVT K M ANTΩ ΓOP∆IAN
Bust laureat, cuirasat şi drapat al împăratului
spre dreapta.
AE ( AMNG 522 ).

ICTPI-HN-ΩN E ( în câmp dreapta).
Tyche ( Fortuna ) în picioare, având
pe cap kalatos, cârmă în mâna
dreaptă şi cornul abundenţei în mâna
stângă

AVT K M ANTΩ ΓOP∆IANOC
Bust laureat, cuirasat şi drapat al împăratului
spre dreapta.
AE 13,434g; 27mm429

ICTPI-HNΩN E ( în câmp stânga).

GIIIT3V1

Tyche ( Fortuna ) în picioare, având
pe cap kalatos, cârmă în mâna
dreaptă şi cornul abundenţei în mâna
stângă

Demetra în picioare spre stanga, cu
chiton lung, în mâna stângă torţă
lungă iar în mâna dreaptă ţine spice (
sau pateră ) deasupra unui altar cu
flacără.

426

Vândută de Münzen & Medaillen GmbH (DE), licitaţia 16 din 19.05.2005, link direct către
monedă: http://www.acsearch.info/record.html?id=149688 .
427
Petac 2005, monedele 43 şi 44 în catalog.
428
Vândută de Münzen & Medaillen GmbH (DE), licitaţia 16 din 19.05.2005, link direct către
monedă: http://www.acsearch.info/record.html?id=149689 .
429

Monedă postată pe forum ancient coins, link direct :
http://www.forumancientcoins.com/board/index.php?topic=66536.0
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GIIIT4V1

AVT K M ANTΩ ΓOP∆IAN
Bust laureat, cuirasat şi drapat al împăratului
spre dreapta.
AE 14,366g, 28,4mm430.

ICTP-IHNΩN/ICTPOC E ( în câmp
stânga ).

AVT K M ANTΩ ΓOP∆IANOC
Bust laureat, cuirasat şi drapat al împăratului
spre dreapta.
AE 14,67g; 27mm432.

ICTP-IHNΩN E ( în mijlocul
monedei).

AVT K M ANTΩ ΓOP∆IANC sau
Bust laureat, cuirasat şi drapat al împăratului
spre dreapta.
AE 12,54g; 27mm433.

ICTP-IHNΩN E ( în mijlocul
monedei).
Athena în picoare, cu capul spre
stânga, suliţă în mâna stângă şi scut
lângă piciorul drept. Cu mâna

GIIIT5V1

430

Zeul fluvial şezând, ţine stuf în mâna
dreaptă. Mâna stângă sprijinită pe un
vas din care curge apă.
Col. Sutzu ( monedele nr. 41, 42 )431.

Athena în picoare, cu capul spre
stânga, suliţă în mâna stângă şi scut
lângă piciorul drept. Cu mâna
dreaptă hrăneşte şarpele încolăcit pe
un pom.

Vândută pe www.forumancientcoins.com . Link direct:
http://www.forumancientcoins.com/catalog/zoompgsold.asp?param=53794q00.jpg&vpar=963&zpg=65
877&fld=http://www.forumancientcoins.com/Coins2/ .
431
Petac 2005.
432
Monedă prezentată de user-ul gordian_guy pe forum ancient coins. Link direct către postare:
http://www.forumancientcoins.com/board/index.php?topic=66536.0 .
433
Vândută de Münzen & Medaillen GmbH (DE), licitaţia 16 din 19.05.2005, link direct către
monedă: http://www.acsearch.info/record.html?id=77771 .
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dreaptă hrăneşte şarpele încolăcit
pe un pom.

GIIIT5V2

AVT K M ANTΩ ΓOP∆IANOC
Bust laureat, cuirasat şi drapat al împăratului
spre dreapta.
AE 11,14g; 27mm434

ICTP-IHNΩN E ( în câmp dreapta).

AVT K M ANTΩ ΓOP∆IANOC
Bust laureat, cuirasat şi drapat al împăratului
spre dreapta.

ICTPI-HNΩN E ( în câmp dreapta).

GIIIT6V1

GIIIT7V1

Fides (militum) în picioare, privind
spre stânga, ţine în mâna dreaptă
un stindard legionar iar în mâna
stângă un sceptru lung transversal.
RIC IV iii pg. 8/31.

Nemesis436 în picioare spre stânga,
balanţă în mâna dreaptă, jos roată.

AE 11,30g435

∆ = 4 Assaria

ICTPI-HNΩN ∆ ( în câmp stânga).

GIIIT7V1

AVT K M ANTΩ ΓOP∆IANOC
Bust laureat, şi drapat al împăratului spre
dreapta.
AE 12,11g437.

434

Apollon spre stânga, cu veşmânt
lung, ţine în mâna dreaptă pateră
deasupra unui altar cu flacără iar cu
mâna stângă susţine lira aflată pe o
coloană sau stelă.
Varbanov 674.

Vândută de Münzen & Medaillen GmbH (DE), licitaţia 16 din 19.05.2005, link direct către
monedă:
http://www.acsearch.info/record.html?id=152384 .
435
Sutzu 1907, moneda nr. 12.
436
Ibidem, la descriere este trecut „Themis”.
437
Vândută de Dr. Busso Peus Nachfolger, licitaţia 403 din 27.04.2011, link direct către monedă:
http://www.acsearch.info/record.html?id=472718 .
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AVT K M ANT ΓOP∆IANOC
Bust laureat, drapat al împăratului spre dr.
AE 10,71g; 26mm 438.

ICTPI-HNΩN ∆ ( în câmp dreapta).
Demetra ( Persepona? ) în picioare
spre stanga, cu chiton lung, în mâna
stângă torţă lungă iar în mâna
dreaptă spice.

GIIIT9V1

AVT K M ANT ΓOP∆IANOC
Bust laureat, drapat al împăratului spre dr.
AE 11,04g439

ICTPI-HNΩN ∆ ( în câmp stânga).
Tyche ( Fortuna ) în picioare spre
stânga, pe cap kalatos, cornul
abundenţei în mâna stângă şi cârma
pe glob în mâna dreaptă.

GIIIT10V1

AVT K M ANT ΓOP∆IANOC
Bust laureat, drapat al împăratului spre dr.
AE440.

ICTPI-HNΩN ∆ ( în câmp stânga).

GIIIT8V1

Hygieia în picioare spre dreapta,
hrănind şarpele în mâinile sale.

438

http://www.acsearch.info/record.html?id=149690 .
Vândută de Auktionshaus H. D. Rauch GmbH, licitaţia din 17.09.2009, link direct către monedă:
http://www.acsearch.info/record.html?id=368054 .
439

440

Monedă publicată pe www.wildwinds.com . Link direct:
http://wildwinds.com/coins/ric/gordian_III/_istros_RC_201303.txt . Un alt exemplar ( 7,82g; 26mm )
vândut de Münzen & Medaillen GmbH (DE) la licitaţia 16 din 19.05.2005, link direct către monedă:
http://www.acsearch.info/record.html?id=140571 .
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B = 2 Assaria

GIIIT11V1

AVT K M ANT ΓOP∆IANOC
Capul laureat al împăratului spre dreapta.
AE 5,66g; 22mm441

ICTPI-HNΩN B ( în câmp stânga ).
Demetra în picioare spre stanga, cu
chiton lung, în mâna stângă torţă
lungă ( sceptru?), iar cu mâna
dreaptă ţine spice sau pateră
deasupra unui altar..

GORDIAN III şi Tranquillina ( 241-244 dChr )

GIII-TR – AVT K M ANT ΓOP∆IANOC CAB
T1V1
TRANKVΛINA
Busturile drapate şi afrontate ale cuplului
imperial.
AE 12,12g442

441

IC-TPIH/NΩN ( în exergă ) E ( în
câmp dreapta).
Marele Zeul călare, cu barbă, kalatos
şi raze în spatele capului, spre
dreapta.. Calul cu piciorul anterior
drept pe altar. În spatele lui pasăre,
cu aripile ridicate, pe coloană .

Vândută de Münzen & Medaillen GmbH (DE), licitaţia 16 din 19.05.2005, link direct către
monedă: http://www.acsearch.info/record.html?id=149692 .
442
Vândută de Auktionshaus H. D. Rauch GmbH, licitaţia din 17.09.2009, link direct către monedă:
http://www.acsearch.info/record.html?id=368055 .
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GIII-TR – AVT K M ANTΩ ΓOP∆IANOC CAB
T1V2
TRANKVΛIN
Busturile drapate şi afrontate ale cuplului
imperial. Tranquillina cu diademă.
AE 11,04g; 26mm 443.

GIII-TR–
T1V3

IC-TPIH/NΩN ( în exergă ) E ( în
câmp dreapta).
Marele Zeul călare, cu barbă şi
kalatos spre dreapta. Între zeu şi
coama calului obiect neidentificat (
cel mai probabil un rhyton ). Calul cu
piciorul anterior drept pe altar. În
spatele lui pasăre, cu aripile ridicate,
pe coloană .

AVT K M ANT ΓOP∆IANOC CAB
TRANKVΛINA
Busturile drapate şi afrontate ale cuplului
imperial.
AE 12,82g; 28mm444 .

IC-TPI/HNΩN ( în exergă ) E ( în
câmp dreapta).
Marele Zeul călare, cu barbă şi
kalatos, spre dreapta.. Calul cu
piciorul anterior drept pe altar. În
spatele lui pasăre pe coloană .

AVT K M ANT ΓOP∆IANOC CA
TRANKVΛINA
Busturile drapate şi afrontate ale cuplului
imperial.
AE 14,69g; 29mm445 .

IC-TPIHNΩN/ • E • ( în exergă ).
Marele Zeul călare, cu barbă, kalatos
şi raze în spatele capului, spre
dreapta.. Calul cu piciorul anterior
drept pe altar. În spatele lui pasăre
pe coloană .

GIII-TR–
T1V4

443

Monedă prezentată pe wildwinds.com ( “From the CNG Online Auction 138, closed 26 Apr 2006.
By permission of CNG, www.cngcoins.com “). Link direct :
http://wildwinds.com/coins/ric/gordian_III/_istros_AE26_Moushmov_198.jpg
444
Vândută de Münzen & Medaillen GmbH (DE), licitaţia 16 din 19.05.2005, link direct către
monedă: http://www.acsearch.info/record.html?id=149693 .
445
Vândută de Münzen & Medaillen GmbH (DE), licitaţia 16 din 19.05.2005, link direct către
monedă: http://www.acsearch.info/record.html?id=152385 .
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GIII-TR – AVT K M ANTΩ ΓOP∆IANOC CAB
T2V1
TRANKVΛIN•
Busturile drapate şi afrontate ale cuplului
imperial. Tranquillina posibil cu diademă.
AE 11,81g 446

ICTPI-HNΩN E ( în câmp stânga).
Tyche ( Fortuna ) în picioare spre
stânga, având pe cap kalatos, cârmă
pe glob în mâna dreaptă şi cornul
abundenţei în mâna stângă.
AMNG 528, Varbanov 691.

GIII-TR – AVT K M ANTΩ ΓOP∆IANOC CAB
T3V1
TRANKVΛI
Busturile drapate şi afrontate ale cuplului
imperial. Tranquillina posibil cu diademă.
AE 28mm447.

ICTP-IHNΩN E ( în mijlocul
monedei).

446

Athena în picoare, cu capul spre
stânga, suliţă în mâna stângă şi scut
lângă piciorul drept. Cu mâna
dreaptă hrăneşte şarpele încolăcit
pe un pom.
AMNG 527, Varbanov 687.

Vândută de Dr. Busso Peus Nachfolger, licitaţia 403 din 27.04.2011, link direct către monedă:
http://www.acsearch.info/record.html?id=472720 .
447
Monedă prezentată pe wildwinds.com ( “By permission of ancientcoinart.com.
“). Link direct : http://wildwinds.com/coins/ric/gordian_III/_istros_AE28_Moushmov_197.txt .
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Tranquillina ( 241-244 dChr )
TR –
T1V1

CABINIA TRANKVΛINA
Bustul diademat şi drapat al împărătesei
spre dreapta.
AE 25mm448.

ICTPIHNΩN ( scris răsturnat )

CABINIA TRANKVΛINA
Bustul diademat şi drapat al împărătesei
spre dreapta.
AE 7,54g; 23mm449.

ICTPIHN-ΩN ( scris răsturnat )

CABINIA TRANKVΛINA
Bustul diademat şi drapat al împărătesei
spre dreapta.
AE 8,72g450.

ICTPIHNΩ-N ( scris răsturnat )
Vulturul de mare pe delfin.
Varbanov 692.

Vulturul de mare pe delfin.
AMNG 529.

Vulturul de mare pe delfin.

TR –
T1V2

TR –
T1V3

448

Vândută de Gerhard Hirsch Nachfolger, licitaţia 266 din 11.02.2010, link direct către monedă:
http://www.acsearch.info/record.html?id=397865 .
449
Vândută de Münzen & Medaillen GmbH (DE), licitaţia 16 din 19.05.2005, link direct către
monedă: http://www.acsearch.info/record.html?id=208122 .
450
Vândută de Dr. Busso Peus Nachfolger, licitaţia 398 din 28.04.2009, link direct către monedă:
http://www.acsearch.info/record.html?id=357480 .
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TR –
T2V1

CABINIA• TRANKVΛINA
Bustul diademat şi drapat al împărătesei
spre dreapta.
AE 8,16g451.

ICTP/ IHNΩN Γ ( în câmp stânga ).
Zeul fluvial şezând spre stânga, în
mâna dreaptă delfin. Mâna stângă
sprijinită pe vas din care curge apă.
Varbanov 693.

CABINIA• TRANKVΛINA
Bustul diademat şi drapat al împărătesei
spre dreapta.
AE 7,38g452.

ICTPI / HNΩN Γ ( în câmp dreapta).
Zeul fluvial şezând spre dreapta, în
mâna stângă ţine un delfin. În mâna
dreaptă ( sprijinită pe un vas din care
curge apă) ţine o trestie.

TR –
T3V1

451

Vândută de Gorny & Mosch Giessener Münzhandlung, licitaţia 122 din 10.03.2003, link direct
către monedă: http://www.acsearch.info/record.html?id=302548 .
452
Vândută de Dr. Busso Peus Nachfolger, licitaţia 382 din 26.04.2009, link direct către monedă:
http://www.acsearch.info/record.html?id=183420 .
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CONTRAMĂRCI

CMH1

Contramarcă în cartuş dreptunghiular.
IC I
AE 453

Contramarcă în cartuş dreptunghiular.
IC IH
Datare: 138-161 dChr.
AE 4g; 20mm454.
CMH2

453
454

Colecţia BCNB.
Preda 2003, moneda nr. 7, pl. I 7.
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Detaliu cartuş şi contramarcă.

B.Lucrări citate

173

Alexandrescu, Barteş 2007 – Petre Alexandrescu, A. Baltreş, Cutremure în Dobrogea,
PONTICA, XL, 2007, pag. 74-83.
AMNG I – Behrend Pick, Die Antiken Münzen Nord- Griechenlands, Berlin 1898.
AMNG II – Behrend Pick und Kurt Regling, Die Antiken Münzen Nord- Griechenlands, Berlin
1910.
Beldianu 2013 – Coneliu Bogdan Nicolae Beldianu, Cronologia şi tipologia monedelor emise
la Histria pentru Septimius Severus şi familia sa, Bucureşti 2013.
Berrens 2004 – S. Berrens, Sonnenkult und Kaisertum von den Severem bis zu Constantin
I. ( 193 – 337 n. Chr.) Stuttgart 2004.
Boteva 1993 – Dilyana Boteva, The coinage of Histria for Septimius Severus and his family,
Pontica XXVI, 1993.
BMC XIII – Warwick Wroth, A Cataloue of the Greek Coins in the British Museum, vol. XIII,
Pontus, Paphlagonia, Bithynia, and The Kingdom of Bosporus, London 1889.
Butcher 1988 – Kevin Butcher, Roman Provincial Coins – An Introduction to the’Greek
Imperials’, London 1988.
Condurachi 1939 – Emil Condurachi, “Zeul Mare” de pe monetele din Odessos, CNA, An
XIV, Nr. 115-116, Iulie – Decembrie 1939.
Clauss 2000 - Manfred Clauss, The Roman cult of Mithras, tr. R. Gordon, Edinburgh
University Press (2000)
Dima, Popescu 2003 - Mihai Dima şi Antoniu Popescu, Monede antice descoperite în
Dobrogea, BSNR, Anii XCII-WCVII ( 1998-2003 ), Nr. 146-151.
Dima 2011 - Mihai Dima, Contribuţii privind circulaţia monetară în Dobrogea în prima
jumătate a secolului al III-lea p. Chr, SCN II ( XIV ), 2011.
Eliade 1981 - Mircea Eliade, Istoria credinţelor şi ideilor religioase, vol I – de la epoca de
piatră la misterele de la Eleusis, Bucureşti 1981.
Dio Cassius – Cassius Dio, Istoria Romană ( TΩN ΔIΩNOΣ, IΣTOPIΩN RΩMAIKΩN ), trad.
Dr. A. Piatkowski, Cluj 1985.
Florescu, Miclea 1989 – Radu Florescu, Ion Miclea, Histria, Bucureşti 1989.
Herodian – Herodian, Istoria Imperiului Roman după moartea lui Marcu Aureliu / Herodiani,
Ab excessu Divi Marci libri octo, Bucureşti 1960.
Hinells 1976 – John R. Hinells, The iconography of Cautes and Cautopates I: the data,
Journal of Mithraic Studies, Volume I, no. 1, pages 36-37, 1976.
Histria I – Histria I, Monografie Arheologică, vol. I, Bucureşti 1954.

174

Histria III – Constantin Preda şi H. Nubar, Histria III Descoperirile monetare 1914 – 1970,
Bucureşti, 1973.
Histria IX – Maria Alexandrescu Vianu, Histria IX Les statues et les reliefs en pierre,
Bucureşti.
Howgego 1985 – C.J. Howgego, Greek Imperial Countermarks, London 1985.
Howgego 2005 – C. Howgego, Istoria antică prin monede, Cluj 2005 – la pg. 35 productia de
moneda/stanta : 5000 – 74000 monede - sec XIII.
Howgego, Heuchert, Burnett 2005 – C. Howgego, V. Heuchert, A. Burnett, Coinage and
identity in the roman provinces, Oxford 2005.
Knechtel 1908 – W. Knechtel, Monete din urbele antice Kalatia, Istros, Dionysopolis, BSNR ,
Anul V, vol. 1, 1908.
Knechtel 1915 – W. Knechtel, Monete inedite sau puţin cunoscute din oraşele noastre
pontice, BSNR XII, 1915.
Manders 2012 – Erika Manders, Patterns in the Representation of Roman Emperors on
Imperial Coinage, A. D. 193 – 284, Brill 2012.
McClean II – S. W. Grose, Catalogue of the McClean Collection of greek coins, vol. II,
Cambridge 1926.
Mikalson 2010 – Jon D. Mikalson, Ancient Greek Religion, second edition, Wiley-Blackwell,
2010.
Minns 1913 – Ellis Hovell Minns, Scythians and Greeks, Cambridge 1913.
Mouchmov 1912 – Nikola Moushmov, Antichnite moneti na Balkanskiya polouostrov i
monetite na bulgarskite tsare, Sofia 1912.
Ocheşeanu, Papuc, 1973 – R. Ocheşeanu, Gh. Papuc, Monede greceşti, romane şi
bizantine, descoperite în Dobrogea, PONTICA , VI, 1973 .
Paucker 1939 – Mina Pauker, Rarităţi numisimatice, CNA, 14 ,Iulie- Decembrie 1939 .
Petac, Sandor 2002 – Emanuel Petac şi Istvan Sandor, Monede Histriene din perioada
romană imperială din colecţia Istvan Sandor, Simpozion de numismatică Chişinău 2002,
Bucureşti 2003.
Petac 2003 – E. Petac, O monedă histriană rară descoperită la Murighiol, Jud. Tulcea,
BSNR, XCII-XCVII, 1998-2003, p.355-361.
Petac, Sandor 2004 - E. Petac, I. Sandor, Monede Histriene din perioada romană imperială
din colecţia Istvan Sandor ( II ), Simpozion de numismatică Chişinău 2004, Bucureşti 2007.
Petac 2005 – E. Petac, La Collection M.C. Sutzu ( Biblioth que de l΄Académie Roumaine,
Bucarest ) I. Istros, Kallatis, Tomis, Wetteren 2005.
Petolescu 1995 – Scurtă istorie a Daciei Romane, Bucureşti 1995.
175

Pippidi 1969 – D. M. Pippidi, Studii de istorie a religiilor antice, Bucureşti 1969.
Poleis 2013 – Poleis în Marea Neagră: Relații interpontice și producții locale, Actele
colocviului organizat de Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” și de filiala Iași a Academiei
Române ( București 27-28 Septembrie 2012 ), București 2013.
Preda 1958 – Constantin Preda, Monede inedite şi puţin cunoscute de la Histria, Callatis şi
Tomis, SCN, vol. II, 1958.
Preda 2003 – Constantin Preda, Descoperiri de monede antice, BSNR, XCII-XCVII, 19982003, p.335-345.
RIC III 1930 - Harold Mattlingy, Edward A. Sydenham, The Roma Imperial Coinage, vol. III,
part. I, London 1930.
RIC IV a 1936 – Harold Mattlingy, Edward A. Sydenham, The Roma Imperial Coinage, vol.
IV, part. I, London 1936.
Rigletti RPC Online - Oxford, Ashmolean Museum, Roman Provincial Coinage Online (
http://rpc.ashmus.ox.ac.uk/. )
Ruzicka 1917 – Leon Ruzicka, Inedita aus Moesia Inferior, 1917.
Scorpan 1967 – Constantin Scorpan , Cavalerul Trac, Constanţa 1967.
SNG IX – Sylloge Nummorum Graecorum, Volume IX, The British Museum: The Black Sea,
London 1993.
Stevenson, Smith 1889 – Seth William Stevenson, C. Roach Smith, A Dictionary of Roman
Coins, London 1889.
Sutzu 1907 – M.C. Sutzu, Monede antice din Dobrogea, BSNR, IV, nr.13, 1907.
Sutzu 1915 – M.C. Sutzu, Ponduri şi monete inedite din oraşele noastre pontice, BSNR, anul
XII, No. 26, Oct- Dec. 1915.
Tacchella – Revue Numismatique 1903.
Talmaţchi 2011 – Monetăriile oraşelor vest-pontice Histria, Callatis şi Tomis în epoca
autonomă, Cluj 2011.
Varbanov 2005 – Ivan Varbanov, Greek imperial coins, vol. I, Dacia, Moesia Superior,
Moesia Inferior, Bourgas 2005.
Vertan 2002 – Antoaneta Vertan, Circulaţia monetară în Dobrogea romană ( secolele I-III ),
Cluj Napoca 2002.

176

C.Planşe generale ale monedelor din catalog

177

Planşa I. „Monede pseudo-autonome”
178

Planşa II. Antoninus Pius, Commodus – seria 1,
Crispina.

179

Planșa III. Commodus – seria 2.
180

Planşa IV. Commodus – seria 3 şi 4.

181

Planşa V. Succesiunea seriilor cronologice pentru
Septimius Severus şi emisiunile asociate (care folosesc
aceiaş ştanţă de revers) pentru ceilalţi membrii ai
familiei.

182

Planşa VI. Septimius Severus – seria 1.

183

Planşa VII. Septimius Severus – seria 2.

184

Planşa VIII. Septimius Severus – seria 3, 4, 5.

185

Planşa IX. Caracalla
186

Planşa X . Geta şi Elagabal.
187

Planşa XI. Severus Alexander şi Iulia Mammaea.

188

Planşa XII. Gordian III şi Tranqullina.
189

190

